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SOLVAY RONDT DE VERKOOP AAN WIENERBERGER AF VAN
ZIJN BELANG IN DE VENNOOTSCHAP PIPELIFE
Solvay en Wienerberger hebben de verkoop afgerond van het belang van 50% dat Solvay
had in het kapitaal van Pipelife, een van de wereldleiders in kunststofbuizensystemen, aan
Wienerberger.
Voor Solvay gebeurde deze transactie op basis van de bedrijfswaarde die 257 miljoen EUR
bedraagt voor zijn belang van 50%. In dit bedrag is rekening gehouden met diverse
schulden en verplichtingen meer bepaald op het gebied van de pensioenen, geraamd op 85
miljoen EUR.
In ruil voor zijn aandelen heeft Solvay een cashbetaling van 172 miljoen EUR ontvangen,
waarvan 10 miljoen EUR bij wijze van speciaal dividend.
Pipelife is een van de wereldleiders in kunststofbuizensystemen. Met 29 productievestigingen en
hoofdkwartier in Wenen, Oostenrijk, telt het bedrij 2.600 werknemers in 27 landen en realiseerde het
een omzet van 800 miljoen EUR in 2011.
Wienerberger is 's werelds grootste bakstenenproducent (Porotherm, Poroton, Terca) en
marktleider voor dakpannen (Koramic, Tondach) in Europa en voor betonnen klinkers (Semmelrock)
in Centraal-Oost Europa. In buizensystemen (Steinzeug-Keramo keramiekbuizen en Pipelifekunststofbuizen) is de onderneming een van de leidende leveranciers in Europa. Met een netwerk van
232 fabrieken, genereerde Wienerberger een omzet van 1.555 miljoen EUR en een operationele
EBITDA van 214 miljoen EUR in de eerste negen maanden van 2011.
Solvay is een internationale chemiegroep geëngageerd in duurzame ontwikkeling met een grote
aandacht voor innovatie en operationele uitmuntendheid. Hij haalt meer dan 90% van zijn verkopen
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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