Solvay ondersteunt innovatie in de industriële biotechnologie
met een investering in het Sofinnova Green Seed Fund
Brussel, 11 december 2012 om 10.30 uur - Solvay investeert 5 miljoen EUR in het
startkapitaalfonds Green Seed Fund, opgericht door Sofinnova Partners. Dit fonds dat wordt
samengesteld en dat bij de eerste afsluiting 22,5 miljoen EUR inzamelde, dient om Europese
innoverende KMO’s in de industriële biotechnologie te financieren. Solvay zal zijn netwerk van
experts in technologie en markten ter beschikking stellen van het fonds en van de
geselecteerde projecten.
De industriële biotechnologie bevindt zich op het snijpunt van chemie en landbouw. Deze sector
is in volle opkomst, heeft tal van innovatieve mogelijkheden en biedt een alternatief voor de
petrochemie. Het Sofinnova Green Seed Fund heeft voorts Siclaé, Sofiproteol, Unigrains en CDC
Entreprises als partners.
“Deze investering past in onze open innovatie die trends opspoort, baanbrekende technologieën
selecteert en groeikansen voor de Groep aangrijpt. De sector van de industriële biotechnologie
is van cruciaal belang voor een onderneming zoals Solvay die het aandeel van hernieuwbare
grondstoffen in haar productengamma aanzienlijk wil verhogen. Met de financiering van het
Sofinnova Green Seed Fund, hopen wij ook bij te dragen tot een ecosysteem dat gunstig is voor
de innovatie door KMO’s in Europa”, zegt Louis Neltner, Directeur Onderzoek en Innovatie van
Solvay.
Denis Lucquin, geassocieerd partner van Sofinnova Partners, verklaart: “Wij zijn erg blij met
Solvay in ons durfkapitaalfonds opgericht voor de industriële biotechnologie. Het
startkapitaalbeleid maakt deel uit van onze wereldwijde investeringsstrategie voor de
biowetenschappen. Het Green Seed Fund vult mooi de instrumenten aan van ons meest recente
fonds, Sofinnova Capital VII, waarvan we vandaag kunnen meedelen dat het is afgesloten op
240 miljoen EUR”.
Sofinnova Partners is een toonaangevende verstrekker van durfkapitaal voor de
biowetenschappen in Europa. Zijn zevende fonds, Sofinnova Capital VII, werd zopas afgesloten
op 240 miljoen EUR, een bedrag dat zal worden geïnvesteerd in biofarmacie, medische
instrumentatie en industriële biotechnologie.
Na de participaties in Aster II en Phoenix Capital Partners gaat Solvay verder met zijn strategie
ten gunste van open en dynamische innovatie. Deze durfkapitaalfondsen, gericht op
welbepaalde geografische zones et uiteenlopende bedrijfsprofielen, zijn complementair en
versterken het innovatiepotentieel van Solvay op zijn strategische markten.
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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