Brussel, 28 februari 2012, 7.30 uur (plaatselijke tijd)

VINYTHAI START LEVERING VAN BIOGEBASEERDE
EPICHLOORHYDRINE OP DYNAMISCHE AZIATISCHE MARKT
120 miljoen EUR investering met Solvay's baanbrekende Epicerol®-technologie
Solvay maakt vandaag bekend dat zijn Thaise partner Vinythai zijn biogebaseerde
epichloorhydrinefabriek van wereldklasse in Map Ta Phut, Thailand, met succes heeft opgestart. De
fabriek maakt gebruik van Solvay's baanbrekende Epicerol®-technologie, gebaseerd op de
transformatie van glycerine. Dit is een nevenproduct uit de raffinage van plantaardige oliën tot
biobrandstof. De technologie wordt beschermd door in totaal 1000 octrooien, waarvan een aantal al
verleend zijn in diverse landen.
Epichloorhydrine is een onmisbare grondstof voor de productie van epoxyharsen die steeds vaker
worden gebruikt in corrosiebestendige coatings en in de elektronische, de automobiel- en de
vliegtuigindustrie. Deze biogebaseerde fabriek met haar productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar
kan nu voldoen aan de groeiende vraag in de regio Azië - Stille Oceaan. Deze Epicerol®-fabriek van
wereldniveau, die een investering van 120 miljoen EUR vergde, biedt haar klanten ook de
mogelijkheid de ecologische voetafdruk van hun producten te verbeteren.
“De snelgroeiend regio Azië - Stille Oceaan kan nu beschikken over een ecologisch duurzame
technologie op basis van een hernieuwbare grondstof. Deze zopas opgestarte fabriek van
wereldklasse creëert een win-winsituatie voor de klanten van Vinythai en voor de aandeelhouders”,
verklaarde Vincent de Cuyper, Algemeen Directeur van de sector Chemie van de Groep en lid van het
Uitvoerend Comité van Solvay. “In het licht van de marktdynamiek in de hele regio wil Solvay zijn
epichloorhydrineproject in het Chinese Taixing graag voortzetten. Hiervoor heeft het onlangs de
vergunningen gekregen van de autoriteit die de impact op het leefmilieu beoordeelt,” voegde hij er
nog aan toe.
VINYTHAI is een producent van vinyl- en chloorproducten, die genoteerd staat op de aandelenbeurs
van Thailand. Zijn voornaamste aandeelhouders zijn de Solvay-groep (58,77%) en PTT Global
Chemical Public Company Limited (24,98%).
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 ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde in 2011
een omzet van 12,7 miljard EUR (pro forma). Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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