Persbericht

Solvay gaat silicafabriek bouwen in Polen
Brussel, 13 februari 2013 --- Solvay kondigde vandaag aan dat het 75 miljoen € gaat investeren in de
bouw van een nieuwe fabriek met een jaarcapaciteit van 85.000 ton hoogdispergeerbare silica (HDS) in
Włocławek in Polen. De capaciteitsverhoging in Qingdao in China meegeteld, zal Solvay's globale
productiecapaciteit voor hoogdispergeerbare silica met 30% toenemen.
De nieuwe fabriek in het midden van Polen nabij een knooppunt van de energievoorziening en de nieuwe
autosnelweg van Gdansk naar Warschau, zal logistieke voordelen bieden aan de klanten in Oost-Europa en
Rusland. De site ligt in een Speciale Economische Zone en is geïntegreerd in de industriële site van Anwil, een
filiaal van het Poolse raffinage- en energiebedrijf PKN Orlen. De oplevering van de fabriek is gepland in het
derde kwartaal van 2014.
“We steunen de groei van onze klanten in Oost-Europa, Rusland en de wereld. Deze nieuw site zal onze meest
innovatieve producten leveren vanuit een zeer betrouwbaar en competitief platform. We blijven ook investeren
voorafgaand op de ontwikkelingen in de industrie om onze technologische voorsprong en ons marktleiderschap
te behouden,” zegt Tom Benner, Voorzitter van Solvay Silica.
®
Naast andere HDS-producten zal de fabriek Zeosil Premium maken, de jongste generatie hoogdispergeerbare
silica die wordt gebruikt door de bandenproducenten in de energiezuinige banden. Zeosil® Premium is een
unieke en gepatenteerde HDS die de brandstofconsumptie tot 7% kan verlagen en de andere eigenschappen
van de banden verbetert.

“Er is een sterke vraag naar prestatieverbetering in banden door innovatie in silica. De bandenregulering heeft
de afname van Zeosil® Premium in het afgelopen jaar doen verviervoudigen en we verwachten dat deze
sterkegroeitrend zich zal voortzetten,” voegde Benner eraan toe.
Solvay vergroot ook de capaciteit van zijn fabriek in Qingdao in China, die in 2010 opstartte. Deze
capaciteitsuitbreiding is al aan de gang en moet tegen het einde van 2013 zijn afgewerkt. Ze zal de capaciteit
van de fabriek op 112.000 ton per jaar brengen.
Deze investeringen volgen op capaciteitsverhogingen in Frankrijk (2012), de VSA (2011) en de nieuwe fabriek
in Qingdao, China (2010). Met al deze projecten uitgevoerd, zal Solvay's globale jaarlijkse productiecapaciteit
voor hoogdispergeerbare silica nagenoeg 500.000 ton bedragen, een verdubbeling ten opzichte van 2010.

SOLVAY SILICA, een globale businesseenheid van de Solvay groep, is de uitvinder en de wereldmarktleider in
hoogdispergeerbare silica, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in energiezuinige banden. Silica of siliciumdioxide wordt
ook in een ruim aantal markten zoals industriële toepassingen, persoonlijke verzorging en voeding.
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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