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EBRD INVESTEERT 52 MILJOEN EUR IN GEÏNTEGREERDE
RUSSISCHE PVCPRODUCENT RUSVINYL
Solvay maakt bekend dat de Raad van Bestuur van de Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling (EBRD) op 21 juli een investering van 52 miljoen EUR in SolVin Holding Nederland
heeft goedgekeurd. Deze investering draagt bij tot de bouw van RusVinyl, de grootste geïntegreerde
pvcfabriek in Rusland. De bouw van deze fabriek in Kstovo nabij Nizhny Novgorod is al aan de gang.
SolVin Holding Nederland heeft een aandeel van 50% in RusVinyl.
De Raad van Bestuur van de EBRD heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan de toekenning van een
lening van 150 miljoen EUR aan RusVinyl met een looptijd van 11 jaar en een aflossingsvrije periode
van drie jaar. De voorwaarden tot dit akkoord worden gepreciseerd in een overeenkomst tussen de
EBRD en RusVinyl waarvan de ondertekening gepland is in de herfst van dit jaar.
De Russische overheid hecht veel belang aan RusVinyl, dat een onderdeel is van de
ontwikkelingsstrategie voor de chemische en petrochemische industrie in Rusland van het Ministerie
van Industrie en Handel van de Russische Federatie. Deze strategie loopt tot 2015. Voorts kende de
Investeringsraad van de Russische regio Nizhny Novgorod deze investering de prioriteitsstatus toe.
"SolVin verwelkomt de EBRD als aandeelhouder in dit geweldig project dat alle betrokken partijen
voordeel biedt. Vinylproducten zijn duurzaam en de levenscyclusanalyse ervan valt erg gunstig uit.
Het materiaal kan voor een ruime waaier toepassingen worden gebruikt. Wij willen graag RusVinyl
aan de toenemende vraag naar pvc in Rusland zien tegemoetkomen,” zegt Jacques van Rijckevorsel,
Voorzitter van de Raad van Bestuur van SolVin en lid van het Uitvoerend Comité van Solvay.
De EBRD is de grootste investeerder in haar werkgebied dat zich uitstrekt van Centraal-Europa en
de Westelijke Balkan tot Centraal-Azië. Ze is bereid en ook in staat risico’s te nemen in het belang
van haar klanten. De Bank helpt hun landen in de regio in hun omschakeling naar een open
markteconomie. DE EBRD is het bezit van 61 landen, de Europese Unie en de Europese
Investeringsbank.
RusVinyl is een 50/50 joint venture opgericht door Solvin en de SIBOER Holding voor de bouw van
een geïntegreerde pvcfabriek met een capaciteit van 330.000 ton per jaar in Kstovo, in de regio
Nizhny Novgorod in de Russische Federatie.
SolVin is een Europese marktleider voor polyvinylchloride (pvc) en wereldleider voor PVDC. Het
aandeel van 50% in RusVinyl is in bezit van de SolVin Holding Nederland, die het gezamenlijk bezit
is van Solvay (75%) en van BASF (25%). Nadere informatie is beschikbaar op www.solvinpvc.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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