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SOLVAY EN ARKEMA ONTKNOPEN HUN CO-BEDRIJVEN
VOOR VINYLPRODUCTIE IN FRANKRIJK EN SPANJE
Solvay maakt vandaag bekend dat SolVin en Arkema besloten hebben hun gekruiste
minderheidsparticipaties in hun co-bedrijven (joint ventures) voor vinylproductie terug te
kopen. Het betreft de vennootschappen VinylFos, waarin SolVin een belang heeft van 21%,
VinylBerre (35%) en Vinilis (65%). Deze besluiten worden effectief vanaf 1 juli 2010.
Vinilis in Martorell in Spanje heeft een jaarcapaciteit van 270.000 ton pvc en wordt uitgebaat
door SolVin. Na de beëindiging van de co-bedrijven wordt SolVin de enige eigenaar van Vinilis
en Arkema de enige eigenaar van VinylFos en VinylBerre in Frankrijk.
Na een vruchtbare samenwerking gedurende vele jaren, geven deze operaties de partners hun
zelfstandigheid terug in hun respectieve historische sites. Hierdoor kunnen ze in alle autonomie
hun strategische industriële plannen uitvoeren. De operaties hebben geen sociale impact en
hun weerslag op de geldmiddelen en de resultaten van de Solvay-groep is niet materieel.
“Dankzij deze beslissing kan SolVin zijn industriële structuur in deze regio van de Europese Unie
vereenvoudigen om zijn klanten beter bedienen”, zegt Enzo Morici, General Manager van de
Business Unit Vinylproducten van Solvay. “SolVin reageert altijd zeer snel op de marktevoluties
en op de noden van zijn klanten. Hij zal het nog sneller kunnen doen na deze operatie”, voegt
Pierre Tucoulat, Managing Director van SolVin, hier nog aan toe.
SolVin is een joint venture waarvan Solvay 75% in handen heeft en BASF 25% van de
aandelen bezit. Het is de Europese marktleider voor polyvinylchloride (PVC) en wereldleider
voor PVDC. Nadere informatie hierover is te vinden op www.solvinpvc.com.
Als internationaal chemiebedrijf telt Arkema 3 afdelingen: Vinylproducten, Industriële Chemie
en Performanceproducten. Aanwezig in meer dan 40 landen met 13.800 medewerkers heeft
Arkema in 2009 een omzet van 4,4 miljard EUR gerealiseerd. Met zijn zeven onderzoekscentra
in Frankrijk, de VS en Japan, en zijn internationaal bekende merken, bezet Arkema de
leidersplaatsen op zijn belangrijkste afzetmarkten.
SOLVAY is een internationale industriële Groep, die actief is in de Chemie. Hij levert een brede
waaier van producten en oplossingen die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit.
De Groep heeft zijn hoofdkwartier in Brussel en telt ongeveer 19.000 medewerkers in 50
landen. In 2009 bedroeg zijn geconsolideerde omzet 8,5 miljard EUR. Solvay staat genoteerd
op de NYSE Euronext-beurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB Reuters: SOLBt.BR). Meer bijzonderheden vindt u op www.solvay.com.
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