Embargo: 4 november 2009 te 8.00 uur (Brusselse tijd)

INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS START DE PRODUCTIE VAN
BRANDSTOFSYSTEMEN IN ZIJN NIEUWE FABRIEK IN STAVROVO, RUSLAND
De joint venture van Solvay en Plastic Omnium is gericht op de Russische automarkt
Solvay deelt mee dat zijn dochteronderneming Inergy Automotive Systems, wereldleider in brandstofsystemen
voor de auto-industrie begonnen is met de productie van plastic brandstoftanks voor de Renault/Dacia Logan en
Sandero in haar nieuwe fabriek in Stavrovo, Rusland, op zowat 200 kilometer ten oosten van Moskou in de regio
Vladimir. Deze fabriek kan ook brandstoftanks produceren voor plaatselijke auto-assemblagebedrijven zoals GAZ,
AvtoVAZ en Nissan.
De indienstneming van de nieuwe fabriek in Stavrovo is een nieuwe stap in de geografische expansie van Inergy
Automotive Systems naar automobielmarkten met sterke groeimogelijkheden. De Russische autoproducenten zijn
bezig hun stalen brandstoftanks te vervangen door zeer goed presterende plastic tanks.
Rusland is in de eerste helft van 2008 Duitsland voorbijgestoken als grootste automarkt van Europa. Sindsdien
heeft het dit Europees leiderschap verloren als gevolg van de economische crisis. Hoewel getroffen door de
wereldcrisis, zal de Russische automobielindustrie zich volgens een aantal analisten herstellen en tegen het jaar
2012 de op twee na grootste ter wereld worden, na de Verenigde Staten en China.
Inergy breidt zijn activiteit in Rusland uit om tegemoet te komen aan de groeiende vraag vanwege de zich snel
ontwikkelende auto-industrie van het land. In de voorbije jaren breidde het zijn activiteit al oostwaarts uit, door
fabrieken te bouwen in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Zo heeft het fabrieken in het Poolse Lublin, in
Piteşti, Roemenië en in Bratislava in Slowakije.
“Inergy Automotive Systems verstaat de kunst zich snel te vestigen in landen met een interessante
automobielmarkt. Wij verwachten dat de Russische markt gaat groeien in de komende jaren, maar dat is niet
alles. Wij merken ook groei omdat brandstoftanks in staal vervangen worden door lichtere plastic tanks. Deze
nieuwe fabriek zal de aanwezigheid van onze dochteronderneming Inergy in de zogenamamnog verstevigen”, zo
verklaarde Jacques van Rijckevorsel, General Manager van de sector Kunststoffen en lid van het Uitvoerend
Comité van Solvay. Inergy Automotive Systems is een joint venture van Solvay en Plastic Omnium.
Inergy Automotive Systems is de belangrijkste producent ter wereld van brandstoftoevoersystemen in
kunststof en brandstofopslag (voor benzine, diesel en biobrandstoffen). Het bedrijf is opgericht als een 50/50
joint venture door het Franse bedrijf Plastic Omnium en Solvay. Met hoofdkantoor in Parijs heeft Inergy
Automotive Systems international ongeveer 4000 medewerkers en het beschikt over 22 fabrieken in 17 landen.
Nadere informatie over Inergy is te vinden op www.inergyautomotive.com.
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
Euronext-beurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie
vindt u op www.solvay.com.
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