Embargo: 22 februari 2011, om 8.00 uur (Brusselse tijd)

SOLVAY BEVEILIGT DE ONTWIKKELING VAN ZIJN FLUORPRODUCTEN
MET DE OVERNAME VAN EEN BULGAARSE VLOEISPAATMIJN
Mijn in Europa vult fluorietbevoorrading aan voor nieuwe mogelijkheden
Solvay maakt bekend dat het een vloeispaatmijn van de N&N-groep in het Bulgaarse Tsjiprovtsi
(Чипровци)heeft overgenomen. Met deze strategische overname beveiligt de Solvay-groep tegen
een concurrentiële kostprijs de verticale integratie van zijn speciale fluorpolymeren met hoge
toegevoegde waarde en van zijn gespecialiseerde fluorchemicaliënproductie.
Het akkoord behelst de overdracht aan Solvay van de vloeispaatconcessie en alle exploratierechten.
De Bulgaarse regering heeft de transactie goedgekeurd op 13 januari 2011. De mijn telt op dit
ogenblik 107 werknemers die vloeispaat (fluoriet) delven en produceren nabij Tsjiprovtsi in de
provincie Montana, niet ver van de grens met Servië. Het is de bedoeling de productie op te trekken
tot minstens 50.000 ton per jaar zuurkwaliteitfluoriet (acid grade) tegen eind 2011. Fluoriet is de
belangrijkste grondstof voor fluorwaterstofzuur en met stroomafwaartse toepassingen, met name de
productie van fluorchemicaliën en –polymeren.
Dankzij deze overname beschikt Solvay over bijkomende reserves naast het vloeispaat van hoge
kwaliteit uit de mijn van Okorusu (Namibië). Dit maakt niet alleen de consolidatie mogelijk van de
huidige productie, maar biedt ook uitzicht op bijkomende capaciteit voor nieuwe ontwikkelingen.
“Solvay verbetert en beveiligt de bevoorrading met het oog op de toekomstige ontwikkeling van
fluorchemicaliën en –polymeren. Via deze strategische investering voegt de Groep een nieuwe
grondstoffenvoorraad toe voor zijn toekomstige stroomafwaartse expansie op de markt van de
fluorspecialiteiten, waar we –vooral in Azië- een aanhoudende en sterke groei zien,” zegt Bernd
Wilkes, Senior Executive Vice President van de Strategic Business Unit Fluor van Solvay.

SOLVAY is een internationale industriële groep, actief in Chemie. Hij levert een breed gamma
producten en oplossingen die bijdragen tot de verhoging van de levenskwaliteit. De groep met
hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 16.800 werknemers in 40 landen. In 2010 bedroeg de
geconsolideerde omzet van de groep 7,1 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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