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SOLVAY EN HUATAI GAAN EEN WATERSTOFPEROXIDEFABRIEK
BOUWEN IN CHINA
Een productie-eenheid voor de groeiende Chinese markt
Solvay maakt bekend dat het een overeenkomst gesloten heeft met het Chinese Huatai om een joint venture op te
richten voor de productie van waterstofperoxide. Deze joint venture, Shandong Huatai Interox Chemical Co Ltd, gaat een
waterstofperoxidefabriek bouwen met een jaarcapaciteit van 50.000 ton op een nieuwe site van Huatai in Dongying, in de
Chinese provincie Shandong. Naar verwachting zal de fabriek tegen eind 2011 klaar zijn. De overeenkomst over deze joint
venture werd gisteren ondertekend op een ceremonie in Brussel, voorgezeten door Xi Jinping, Vicepresident van de
Chinese Volksrepubliek.
China is de grootste markt ter wereld voor waterstofperoxide, die naar verwachting sterk zal blijven groeien. Solvay is de
wereldleider van de waterstofperoxide-industrie en dit project is een mooie kans voor de Groep om zowel industrieel als
commercieel samen met een sterke partner aanwezig te zijn op deze belangrijke markt. Huatai heeft al jarenlange
ervaring met de productie van waterstofperoxide, zij het hoofdzakelijk voor eigen gebruik in zijn papierproductie. Het ziet
dit project als een verbetering voor de dekking van zijn groeiende behoefte.
De joint venture gaat niet enkel voor Huatai werken, maar ook voor andere Chinese bedrijven die waterstofperoxide
nodig hebben (textiel, chemische producten, enz.). Ook zal de joint venture kunnen gebruik maken van Solvay’s
geavanceerde technologie voor de productie van zeer zuiver waterstofperoxide en perazijnzuur. Hiermee heeft Solvay zich
een leidende positie verworven in aseptische varianten bestemd voor de voedings- en verpakkingsindustrie over de hele
wereld.
“Dankzij deze investering kunnen wij op een competitieve wijze op deze belangrijke markt aanwezig zijn met een sterke
partner die zorgt voor een goede integratie, zowel stroomopwaarts als -afwaarts, en met de efficiënte steun van de
overheid in Dongying,” verklaart Eric Mignonat, general manager van Solvay’s strategische business unit Peroxides.
“Daarbij komt dat we onze huidige klanten in China beter zullen kunnen bedienen met onze gespecialiseerde producten.”
“Voor ons is het een waar genoegen met Solvay samen te werken. Het is een wereldbekend bedrijf met een hoogstaande
technologie en een sterk management. De samenwerking tussen beide partners levert een sterke alliantie op, waarbij
beide partijen zich met hun sterke kanten mooi aanvullen. Samen gaan we nu een waterstofperoxidebedrijf ontwikkelen
met uitstekende technologie en toepassingen,” aldus Li Jianhua, Voorzitter van de Huatai-groep.
De HUATAI GROUP is een van de grote ondernemingen in China die actief zijn in de productie van papier en chemische
producten. Zij behoort tot de top 500 en hoort in de lijst van de 100 belangrijkste beursgenoteerde ondernemingen in
China. Ze telt meer dan 15.000 werknemers en heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 3 miljoen ton papier. Huatai is
de grootste producent van krantenpapier ter wereld. Chemie is eveneens een belangrijke activiteit met een jaarlijkse
productiecapaciteit van 1 miljoen ton van diverse chemische producten, waaronder natronloog en waterstofperoxide.
Over de voorbije jaren heeft Huatai de samenwerking uitgebreid met andere internationale bedrijven met goede faam.
De SOLVAY-groep is een internationale chemische en farmaceutische groep met zetel in Brussel. Hij heeft meer dan
29.000 werknemers in 50 landen. In 2008 bedroeg zijn geconsolideerde omzet 9,5 miljard EUR, gerealiseerd in drie
activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronextbeurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie vindt u op
www.solvay.com.
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