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SOLVAY INVESTEERT MET KOREAANSE PARTNERS 26 MLN EUR
IN FONDS VOOR GEAVANCEERDE MATERIALEN IN ZUID-KOREA
Technologisch risicokapitaalfonds richt zich vooral op hernieuwbare energie,
gedrukte elektronica en schone technologieën & groene energie
Solvay maakt bekend dat het samen met zijn Koreaanse partners Korea Venture Investment Corp.
(KVIC) en AJU IB Investment deelneemt in het Korea Advanced Materials Fund (Zuid-Koreaans
fonds voor geavanceerde materialen). Dit Zuid-Koreaanse risicokapitaalfonds zal participaties nemen
in pas beginnende bedrijven met veelbelovende technologieën. De klemtoon zal daarbij komen te
liggen op hernieuwbare energie, gedrukte elektronica, schone technologieën en groene chemie.
Solvay gaat 20 miljard KRW 20 (13 miljoen EUR) in het Korea Advanced Materials Fund investeren.
Korea Venture Investment Corp. (KVIC) en AJU IB Investment dragen elk 10 miljard KRW (6,5
miljoen EUR) bij. Het Fonds zal worden beheerd door AJU IB Investment, één van de
toonaangevende risicokapitaalverschaffers in Zuid-Korea. Het fonds zal naar verwachting acht jaar
blijven bestaan.
“Solvay stelt zijn expertise als industrieel bedrijf en zijn wereldwijd zakelijk netwerk ter beschikking
van dit Zuid-Koreaanse technologiefonds wat de zakelijke groei van de ondernemingen in
portefeuille zal versnellen,” zegt Leopold Demiddeleer, Senior Executive Vice-President Future
Businesses bij Solvay. “Onze deelneming strookt met onze aanpak partnerschappen op te zetten en
ons te engageren in consortia met veelbelovende pas beginnende bedrijven en
onderzoeksorganisaties. Hiermee breiden we onze invloed uit tot veelbelovende technologische
start-ups in Korea” voegt Leopold Demiddeleer er aan toe.
“Zuid-Korea is er in geslaagd zich bij de leidende groep van hoogtechnologische landen in de wereld
te voegen en het heeft ijverig zijn knowhow in nieuwe technologieën uitgebreid. Zijn streven naar de
ontwikkeling van technologieën die tot de beste behoren in de wereld door de industrie, de
academische wereld en onderzoeksinstellingen, heeft gezorgd voor mooie verwezenlijkingen die
goede kansen bieden aan risicokapitaalverstrekkers, vooral in gedrukte elektronica en in schone en
groene technologieën. Wij zijn erg tevreden Solvay als partner te hebben en we zijn ervan overtuigd
dat ons partnerschap de groei van Zuid-Koreaanse bedrijven nog sterk zal doen toenemen,” zegt
Jung-Kyoo Yang, CEO van AJU IB Investment.
Solvay investeert wel vaker via durfkapitaalfondsen, zoals Conduit Ventures, Pangaea, Capricorn
Cleantech Fund en nu dus ook het Korea Advanced Materials Fund. De onderneming investeert
rechtstreeks in recent opgerichte bedrijven met een sterk groei potentieel, zoals de specialisten in
organische elektronica Plextronics en Polyera (VSA), de ontwikkelaar van brandstofcellen ACAL
Energy (VK), of de ontwerper van opslagtechnieken voor waterstof, Amminex (DK).
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 17.000 werknemers in 40 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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