Solvay voltooit de overname van Sunshield Chemicals in India

Brussel, 27 december 2012 – Solvay maakt bekend dat het, conform de geldende regelgeving, de
overname afrondt van een controlerend belang in Sunshield Chemicals Limited, een Indiase
producent van oppervlakte-actieve stoffen. Dankzij deze overname kan de Novecare Global Business
Unit in India haar productengamma sneller ontwikkelen dat bestemd is voor de persoonlijke
verzorging en huiselijk gebruik, voor landbouwchemicaliën, coatings en de industriële markt.
“Wij zijn nu beter toegerust voor de verbetering van onze marktpositie in India dat nu een jaarlijkse
double-digit groei kent,” verklaart Emmanuel Butstraen, Voorzitter van Novecare. “Deze overname,
die uitstekend past bij ons aanbod, verstevigt onze toonaangevende positie op de markt van de
gespecialiseerde oppervlakte-actieve stoffen in Azië en wij kunnen de ontwikkeling van onze klanten
in dit deel van de wereld nu goed ondersteunen.”
Sunshield Chemicals Limited was goed voor een netto-omzet van 943 miljoen INR (13,5 miljoen
EUR) in het voorbije financieel jaar dat afliep op 31 maart 2012. Het bedrijf produceert en
exporteert oppervlakte-actieve stoffen, crosslinkers en antioxidanten. Vanuit een productie-eenheid
nabij Mumbai bedient Sunshield Chemicals Limited een groot aantal markten met allerlei
toepassingen in landbouwchemicaliën, coatings, industriële toepassingen en producten voor huiselijk
gebruik en persoonlijke verzorging. Sunshield Chemicals Limited is gevestigd in Mumbai en staat
genoteerd op de beurs van Bombay.
Novecare, een van Solvay’s belangrijkste Global Business Units, realiseerde in 2011 een netto-omzet
van ongeveer 1,6 miljard EUR. Het is een wereldwijde en toonaangevende ontwikkelaar en
producent van oppervlakte-actieve stoffen, oplosmiddelen en speciale polymeren. Ze richt zich tot
de markten van landbouwchemicaliën en coatings, die van de huishoudelijke toepassingen, die voor
de persoonlijke verzorging en de industriële markt en ook die van olie en gas. De technologische
ontwikkeling van Novecare steunt op het leiderschap van de GBU op het gebied van oppervlakteactieve stoffen, amines, fosforderivaten, natuurlijke en synthetische polymeren en milieuvriendelijke
oplosmiddelen.
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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