Brussel, 30 augustus 2012, 7.30 uur

Solvay sluit meerjarencontract met Bolloré-groep voor de
levering van lithiumzout voor LMP-batterijen
Leveringscontract is het resultaat van gemeenschappelijk O&O-programma
Solvay maakt vandaag bekend dat zijn Global Business Unit Aroma Performance speciale
lithiumzoutkwaliteiten (LiTFSI) zal leveren aan twee filialen van de Bolloré-groep, Batscap en
BatHium Canada Inc, voor hun lithiummetaalpolymeerbatterijen (LMP®). Aroma Performance zal
de lithiumzoutelektrolyten in zijn fabriek voor speciale fluorproducten in het Franse Salindres en
ook in China produceren.
LiTFSI is de beste keuze voor de lithiummetaalpolymeerbatterijen (LMP®) die zijn ontwikkeld door
BatHium en BatScap. De combinatie van zijn chemische en thermische stabiliteit met zijn
uitmuntende elektrochemische eigenschappen zorgt voor een verhoogde intrinsieke veiligheid en
een groter bereik voor elektrische voertuigen zoals de Bluecar®, de volledig elektrisch
aangedreven kleine en elegante stadswagen van Autolib', dat is gecreëerd door de Bolloré-groep.
Dit contract vult het strategische leveringscontract voor speciale kwaliteiten van Solvay's
sterkpresterend polymeer Solef® PVDF aan dat beide bedrijven vorig jaar aangingen. Beide
contracten zijn het resultaat van een gemeenschappelijk O&O programma.
“Deze verbintenis met een wereldleider in energieopslag is een significante evolutie in de
ontwikkeling van LiTFSI-producten die voldoen aan de scherpe veiligheids- en prestatievereisten
voor batterijen met een grote capaciteit,” zegt Jean-François Mousset, Battery Development
Business Director van Aroma Performance. “We zijn bereid onze LiTFSI-capaciteiten te vergroten
om als strategische partner de groei van de Bolloré-groep te ondersteunen.”
“LiTFSI is een uitstekend materiaal om de prestatie van onze LMP® batterijen op te drijven. Het
contract dat is aangegaan met een van de leiders in fluorproducten geeft BatScap een
bevoorradingszekerheid en zal ook zonder twijfel onze groei ondersteunen,” vult Jean-Luc
Montfort, General Manager van BatHium Canada, aan.
Batscap en BatHium, filialen van de Bolloré Group, zijn wereldleiders in het ontwerp van
energiemodules op basis van lithiummetaalpolymeren. BatScap en BatHium leggen zich tevens
toe op de fabricatie van speciale en vernieuwende hightechbatterijen voor elektrische voertuigen.
Solvay's Global Business Unit Aroma Performance is de wereldleider in difenolen en fluoroalifatische afgeleide producten en in de aanmaak en verkoop van LiTFSI. De eenheid maakt
aroma's voor de voedingsnijverheid en tussenproducten voor reukwaren, agrovoeding, elektronica
en farmaceutische producten.
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 31.000 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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