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PLASTIC OMNIUM HEEFT DE INTENTIE OM SOLVAYS BELANG
IN INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS OVER TE NEMEN
Niet-bindend beginselakkoord over de verwerving van de volledige eigendom
Solvay maakt vandaag bekend dat Plastic Omnium de intentie heeft om de volledige eigendom
van Inergy Automotive Systems te verwerven. Beide ondernemingen hebben hierover een nietbindend beginselakkoord ondertekend. Inergy Automotive Systems, een 50-50 joint venture van
Solvay en Plastic Omnium, is ‘s werelds grootste leverancier van geïntegreerde
brandstofsystemen. De joint venture telt wereldwijd ongeveer 4.000 werknemers en heeft 24
fabrieken in 18 landen. De omzet bedroeg 900 miljoen EUR in 2009.
Beide ondernemingen verwachten in de komende maanden een bindend akkoord te bereiken. Dit
zal eerst aan de door de sociale regelgeving vereiste consultaties worden onderworpen en van
kracht worden na de goedkeuring door de concurrentieautoriteiten.
“Solvay heeft de geslaagde ontwikkeling van Inergy Automotive Systems gestuurd en gesteund
en is zijn industriële en technologische kennis blijven inbrengen in deze succesvolle onderneming
met een zeer professionele partner. We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe aandeelhouderschap
zal zorgen voor de beste duurzamegroeiperspectieven voor Inergy Automotive Systems”, zegt
Claude Thibaut de Maisières, Senior Executive Vice President. “Deze operatie zal ons
productengamma vereenvoudigen en de Groep de mogelijkheid geven zich nog beter op zijn
strategische doelen te richten”, voegt Jacques van Rijckevorsel, Algemeen Directeur van de
Sector Kunststoffen en lid van het Uitvoerend Comité.

PLASTIC OMNIUM is een globale leider in onderdelen en modules voor de autonijverheid, een
belangrijke marktpartij voor producten en diensten voor locale besturen. De groep telt een
14.000 werknemers in 94 fabrieken en 27 landen en realiseerde een omzet van 2,5 miljard EUR
in 2009. Plastic Omnium staat genoteerd op de Euronext-beurs in Parijs, Compartment B, en
maakt deel uit van de SRD long-only, de SBF 250 en de CAC Mid 100 indexen (ISIN code:
FR0000124570). Meer informatie is beschikbaar op www.plasticomnium.com.
SOLVAY is een internationale industriële groep, actief in Chemie. Hij levert een breed gamma
producten en oplossingen die bijdragen aan de verhoging van de levenskwaliteit. De groep met
hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 19.000 werknemers in 50 landen. In 2009 bedroeg de
geconsolideerde omzet van de groep 8,5 miljard EUR. 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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