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VINYTHAI BEREIDT BOUW VAN EPICHLOORHYDRINEFABRIEK
IN THAILAND VOOR
Thais dochterbedrijf van Solvay gaat 160 miljoen EUR investeren en de innovatieve
Epicerol®-technologie van Solvay aanwenden
Solvay maakt bekend dat het zopas de verkoop aan zijn Thaise dochteronderneming Vinythai van alle aandelen
in Solvay Biochemical Thailand voor een totale waarde van 7 miljoen EUR heeft afgerond. Zijn Thaise
dochteronderneming zet nu de ontwikkeling van een epichloorhydrinefabriek op zijn industriële site in Map Ta
Phut voort. De dochteronderneming van Solvay zal in het epichloorhydrineproject uitgaan van de eigen en
vernieuwende Epicerol®-technologie van de Groep. De Epicerol®-technologie is gebaseerd op de omzetting van
glycerine, een nevenproduct uit de productie van biobrandstoffen op basis van hernieuwbare plantaardige
oliën. De technologie is beschermd door 38 patentaanvragen, waarvan sommige al toegekend in verschillende
delen van de wereld.
Epichloorhydrine is een onmisbare grondstof voor de aanmaak van epoxyharsen, die steeds meer aangewend
worden in toepassingen zoals coatings die tegen corrosie moeten beschermen, en in de elektronische, auto- en
vliegtuigindustrie. Ook producenten van windmolens in de regio Azië-Stille Oceaan hebben steeds meer
epichloorhydrine nodig, want het product wordt gebruikt in de vervaardiging van de schroefbladen van
windturbines.
De investering in haar geheel is ongeveer 160 miljoen EUR waard, een prijs waarin de capaciteitsuitbreiding
van de waterstofchloride- en natriumhydroxide-installaties in Map Ta Phut vervat zit. Deze uitbreiding is nodig
voor een toereikende grondstoffenbevoorrading van de epichloorhydrinefabriek. Volgens de planning dient de
nieuwe fabriek in het eerste kwartaal van 2012 te gaan produceren met een jaarcapaciteit van 100.000 ton. Op
die manier wordt Vinythai van meet af aan een belangrijke producent van epichloorhydrine in de snelgroeiende
regio Azië-Stille Oceaan. Ook zorgt de investering voor een uitbreiding van het productaanbod van Vinythai en
naar verwachting voor een aanzienlijke waardetoename voor de onderneming en haar aandeelhouders.
“Met deze investering introduceren wij een duurzame, milieuvriendelijke op een hernieuwbare grondstof
gebaseerde technologie in deze snel groeiende regio”, aldus Filipe Constant, General Manager van de Solvay
Business Unit Elektrochemie en afgeleide specialiteiten. En hij voegt eraan toe: “Door deze investering in een
Epicerol®-fabriek van wereldniveau verwerft Vinythai een competitief voordeel waardoor de onderneming kan
uitgroeien tot een hoofdrolspeler in deze activiteit.”
VINYTHAI is een producent van vinyl en chloor-alkaliproducten, die genoteerd staat op de beurs van Thailand.
Zijn belangrijkste aandeelhouders zijn de Solvay-groep (50,01%), PTT Chemical Public Company (24,98%), en
de Charoen Pokphand Groep (11,87%).
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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