Brussel, 25 november 2011 om 8.30 (Brusselse tijd)

SOLVAY VERSTERKT ZIJN LEIDERSCHAP IN ENERGIE- EN
CO2-EFFICIËNTIE MET DE UITKOOP VAN ORBEO
Solvay kondigt vandaag aan dat het de aandelen van Société Générale in het kapitaal van ORBEO
overneemt. Dit bedrijf is actief op de markten voor koolstofemissierechten en is een 50/50 joint
venture. Na de operatie zal ORBEO voor 100% eigendom zijn van Rhodia Energy, een
dochteronderneming van Solvay. Met de overname bewijst de groep Solvay haar vastberadenheid om
de activiteiten van Rhodia ter bestijding van de broeikasgassen verder te ontwikkelen.
Rhodia Energy wil zijn engagement in de strijd tegen de klimaatverandering versterken door de
industriële kennis van Solvay en Rhodia optimaal te benutten en zijn aanbod voor geïntegreerd
energiebeheer en CO2-uitstootverlaging uit te breiden. Zo beschikken de klanten over innoverende,
doeltreffende en waardecreërende oplossingen om hun ecologische voetafdruk te verbeteren en hun
energieverbruik te verlagen.
Na de overname zullen de teams van ORBEO overgaan naar Rhodia Energy, dat zo kan verder
bouwen op hun kennis van de koolstofmarkten en ervaring met projecten voor de verlaging van de
broeikasgassenemissies. De transactie die eind 2011 zou moeten worden afgerond, kan alleen
doorgaan als de Franse autoriteit voor bedrijfseconomisch toezicht (Autorité de Contrôle Prudentiel)
de kwalificatie van ORBEO als investeringsmaatschappij intrekt.
ORBEO werd in 2006 opgericht door Rhodia (50%) en Société Générale (50%) in de context van de
creatie van de markten voor koolstofemissierechten in 2005 en de toepassing van het verdrag van
Kyoto in Europa. Volgens de kalender die werd vastgelegd in samenspraak met de aandeelhouders
van ORBEO, werden er gesprekken opgestart tussen beide groepen om de evolutie van het
partnerschap te bestuderen. Na deze gespreksronde bleek dat Rhodia en Société Générale hun
activiteiten op het gebied van CO2 op onafhankelijke wijze wilden voortzetten en liever elk hun eigen
ambities wilden uitwerken. Na vijf jaar samenwerking maken Société Générale en Rhodia een erg
positieve balans op van hun partnerschap.
SOLVAY is een internationale chemiegroep geëngageerd in duurzame ontwikkeling met een grote
aandacht voor innovatie en operationele uitmuntendheid. Zijn recente acquisitie van het
fijnchemiebedrijf Rhodia creëerde een veel grotere wereldspeler die meer dan 90% van zijn verkopen
haalt op markten waar hij tot de wereldtop 3 behoort. Solvay levert een breed gamma producten die
bijdragen tot de verhoging van de levenskwaliteit en de prestaties van zijn klanten in markten zoals
consumptieproducten, bouw, voertuigen, energie, water en milieu en elektronica. De groep met
hoofdkwartier in Brussel telt een 30.000 werknemers in 55 landen en haalde in 2010 een omzet van
12 miljard EUR (pro forma). Solvay nv staat genoteerd op NYSE Euronext (SOLB.BE - Bloomberg:
SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
RHODIA ENERGY is de onderneming van Rhodia, lid van de Solvay-groep, en is gespecialiseerd in
energie-optimalisering en broeikasgasreductie, wat volledig in de lijn van de groep ligt in de strijd
tegen de klimaatverandering. Rhodia Energy heeft strategieën voor energiebeheer ontwikkeld evenals
grote uitstootreductieprojecten in het kader van het Mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) en
het verdrag van Kyoto. Sinds 2009 heeft Rhodia Energy zich nog verder gespecialiseerd door te
investeren in duurzame energie.
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