Press release

Solvay kondigt de bouw aan van een grootschalige alkoxyleringsfabriek in Singapore
Brussel, 16 april 2013 – Solvay maakt vandaag bekend dat het van plan is een grootschalige alkoxyleringsfabriek te bouwen
in Singapore. De fabriek zal naar verwachting in 2015 startklaar zijn en zal inspelen op de snel snelgroeiende Aziatische
markt van producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging, voor de industrie, voor landbouwchemicaliën en voor
de olie- en gassector.
Via het alkoxylatie proces worden monomeren geproduceerd die nodig zijn voor het maken van surfactanten of oppervlakteactieve stoffen. De fabriek zal in verbinding zal staan met de nieuwe productie-eenheid van Shell voor uiterst zuivere
ethyleenoxide (High Purity Ethylene Oxide of HPEO).
“Dit project past in onze actieve groeistrategie in Azië en verstevigt onze positie als producent van gespecialiseerde
oppervlakteactieve stoffen,” zei Emmanuel Butstraen, Voorzitter van Solvay Novecare. “De nieuwe vestiging verstevigt
aanzienlijk onze positie als producent van alkoxylaten in Azië. Ze toont ook de ambitie van Novecare om wereldwijd de
toonaangevende leverancier te worden en zijn klanten te helpen hun specifieke problemen met oppervlakteactieve stoffen
op te lossen.”
De investering, in het geïntegreerde petrochemisch centrum op het eiland Jurong, volgt op de hielen van een aankondiging
vorige week dat Solvay een fabriek voor speciale surfactanten of oppervlakte-actieve stoffen wil gaan bouwen in een
industriezone nabij Berlijn om zo de afnemers van producten voor huisonderhoud en persoonlijke verzorging in Centraal- en
Oost-Europa beter te dienen.
Met 11 productiesites en O&O-centra in Singapore en Shanghai is Solvay Novecare al de belangrijkste producent van
gespecialiseerde surfactanten in Azië. Daarbij komt nu de nieuwe Novecare alkoxyleringsfabriek. Zij zal gespecialiseerde
alkoxylaatsurfactanten produceren die in diverse formuleringen de prestaties zullen verbeteren van producten bestemd voor
schoonmaak, verspreiding, ontschuiming en emulgatie.
“Met de nieuwe fabriek zullen we ons aanbod van gespecialiseerde surfactanten in Azië kunnen ontwikkelen, waarbij we
Singapore zien als een draaischijf waarlangs we onze andere Novecare-sites in Azie kunnen voorzien van zeer
competitieve en vernieuwende intermediaire producten en we ook dieper kunnen doordringen in belangrijke markten in
Zuid-Oost-Azië
zoals
Indonesië,
Maleisië
en
Thailand,”
zei
Pierre-Franck
Valentin,
Vice-Voorzitter en Algemeen Directeur van Solvay Novecare in de regio Azië-Stille Oceaan.
De fabriek zal voor de levering van ethyleenoxide (EO), een onontbeerlijke grondstof voor de productie van alkoxylaten,
kunnen rekenen op een pijpleiding van Shell. Dit toont aan dat het Solvay ook op termijn toegewijd is aan de duurzame
productie en met het voldoen aan de groeiende vraag van zijn eindklanten.
Fang Yea Yee, General Manager van Ethylene Oxide and Glycols bij Shell Chemicals, zei: “Wij verheugen ons zeer over
deze strategische samenwerking met Solvay. Nu zij hun activiteiten met de onze verbinden, hebben onze beide
ondernemingen een nog beter aanbod voor onze klanten en halen we allebei voordeel uit de groeikansen die zich in onze
mondiale netwerken aandienen.”
SOLVAY NOVECARE is wereldwijd toonaangevend in gespecialiseerde oppervlakte-actieve stoffen en een belangrijk producent van
polymeren, amines, guar en fosforderivaten. Solvay Novecare werkt aan formuleringen die allerlei consumptieproducten en
geavanceerde industriële toepassingen specifieke functionele eigenschappen geven. Hierdoor worden ze geschikt voor de schoonmaak,
zijn ze gemakkelijk verspreidbaar, kan er een gel van gemaakt worden en krijgen ze de eigenschappen van een moisturizer, worden
penetrant, werken als verzachter of geven het materiaal zijn textuur. Deze formuleringen worden aangewend in shampoos, detergenten,
verf en smeermiddelen en ook bij gewasbescherming, mijnbouw, en energieopwekking en –stimulering. Novecare gaat prat op zijn
wereldomspannend netwerk van 25 fabrieken en zeven O&O-centra. Klanten in groeilanden zien het bedrijf als een uitstekende partner,
een heus innovatieplatform dat duurzame oplossingen biedt.
De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waardescheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele uitmuntendheid.
Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de wereldtopdrie behoort.
De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 12,4 miljard euro
in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR).
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