Embargo: 11 december 2009 om 8.00 uur (Brusselse tijd)

SOLVAY LANCEERT OVERNAMEBOD OP VINYTHAI-AANDELEN
Bod zal Solvay helpen de ontwikkeling van de Vinythai-activiteiten te ondersteunen
Solvay maakt bekend dat in lijn met zijn groeistrategie in de opkomende landen, zijn Nederlandse dochter Solvay
Chemicals and Plastics Holding bv, een bod uitbrengt op de aandelen van Vinythai, de Thaise producent van
vinyl- en chloor-alkaliproducten. De participatie van Solvay in Vinythai heeft onlangs de drempel van 50% van de
aandelen van de Thaise dochteronderneming overschreden. De prijs van het bod bedraagt 6,15 Baht per aandeel
en het bod loopt van 16 december 2009 tot 21 januari 2010. Solvay is niet van plan de prijs te verhogen of de
termijn van het bod te verlengen.
Door het bod zal Solvay de ontwikkeling van de activiteiten van Vinythai kunnen ondersteunen, met inbegrip van
het Epicerol®-project dat onlangs naar Vinythai is getransfereerd. Epicerol® is een innoverend en milieuvriendelijk
procedé voor de productie van epichloorhydrine, dat door 38 patentaanvragen is beschermd, waarvan sommige
al in verschillende delen van de wereld zijn toegekend. Het procedé is gebaseerd op de verwerking van
natuurlijke glycerine, die men als nevenproduct overhoudt bij de productie van biobrandstoffen.
Epichloorhydrine is een essentiële grondstof voor de productie van epoxyharsen, die steeds vaker worden
gebruikt in allerlei toepassingen, zoals in deklagen tegen corrosie en in de elektronische, auto- en
vliegtuigindustrie. Ook voor de productie van de wieken van windturbines neemt de vraag naar epichloorhydrine
sterk toe.
VINYTHAI is een producent van vinyl- en chloor-alkaliproducten en staat genoteerd op de beurs van Thailand.
Zijn voornaamste aandeelhouders zijn de Solvay-groep (50%), PTT Chemical Public Company (24,98%), en de
Charoen Pokphand Group (11,87%). In 2008 haalde Vinythai een totale omzet van 13.312 MTHB (275 miljoen
EUR) en noteerde een nettowinst van 1.035 MTHB (21 miljoen EUR). Vinythai telt 390 personeelsleden.
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische groep met hoofdkantoor in Brussel. Hij heeft meer
dan 29.000 medewerkers in 50 landen. In 2008 bedroeg de geconsolideerde omzet van de Groep 9,5 miljard EUR
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). Voor
meer informatie kan u terecht op www.solvay.com.
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