Persbericht

Solvay breidt productiecapaciteit uit van guarderivaten
Brussel, 11 februari 2013 -- Solvay deelt mee dat het zijn plannen om de globale productie van
derivaten van de guarplant met 40% te verhogen heeft afgewerkt met de voltooiing van twee recente
expansieprogramma’s in de VS en China. Guarbonen -die vooral in India geteeld worden- houden water zeer
goed bij en hebben visceuze eigenschappen waardoor ze een uitstekende biogebaseerde oplossing bieden
voor toepassingen in de olie- en gaswinning, haarverzorging en formuleringen voor de agrochemie om het
wegstuiven van sproeimiddelen tegen te gaan.
“Deze uitbreidingsprojecten zijn een belangrijke stap in de uitvoering van ons groeiproject voor 2016,”
verklaarde Emmanuel Butstraen, voorzitter van Solvay Novecare. “Ze versterken onze positie als wereldleider
en komen tegemoet aan de noden van onze klanten op het gebied van groei en innovatie.”
De uitgebreide guarderivatenfabriek in Vernon, Texas (VS) zal Solvay's klanten bevoorraden in de dynamische
olie- en gasmarkt in Noord-Amerika. De verhoogde capaciteit van de fabriek in Zhangjiagang, provincie Jiangsu
(China) zal de klanten in de verzorgingsproductensector helpen de regionale vraag naar gesofisticeerde
haarverzorgingsproducten te volgen. Met zijn derde fabriek in Melle (Frankrijk), is Solvay de enige
guarderivatenleverancier met productiesites in Noord-Amerika, Europa en Azië.
Solvay's leiderschap in verwerkingstechnologie schept daarnaast bijkomende soepelheid om tegemoet te
komen aan de specifieke noden inzake productontwikkeling van zijn klanten. Solvay beschikt voorts over een
vijftigjarig partnerschap voor zijn joint venture met een Indiase leider in guar en guarderivaten, waardoor het
verzekerd is van zijn grondstoffentoevoer.
“Met onze uitbreidingsinvesteringen, globale aanwezigheid en bevoorradingszekerheid, zijn we als enige in
staat de voorkeursleverancier van onze klanten te zijn,” voegde Butstraen er aan toe.

NOVECARE, een van de belangrijkste Global Business Units van Solvay's Rhodia Sector die een netto-omzet van 1,6 miljard EUR in
2011 generereerde, maakt hoogpresterende producten en oplossingen voor een breed gamma industries waar onder cosmetica,
detergenten, agrochemie en olieontginning, alsook oppervlaktebekleding en industriële toepassingen. Dankzij een globale industriële
aanwezigheid en een globaal netwerk voor O&O en technische ondersteuning, bekleedt Rhodia Novecare leidende posities op de
markten voor oppervlakteactieve stoffen, amines, fosforproducten, natuurlijke en synthetische polymerentechnologieën en ecologische
oplosmiddelen. Dankzij zijn expertise inzake bescherming, oppervlaktebewerking, reologie en actieve afgifte, biedt Novecare zijn
klanten oplossingen aan waarmee ze hun samenstellingen en processen kunnen verbeteren en de gezondheid en het milieu kunnen
beschermen.
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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