Persbericht
GranBio en Rhodia ondertekenen partnerschapovereenkomst
in hernieuwbare chemicaliën
Sao Paulo, 12 augustus 2013 - GranBio, een Braziliaans biotechnologisch bedrijf, en Rhodia, dat deel
uitmaakt van de Groep Solvay, hebben een partnerschapovereenkomst ondertekend voor de productie
van bio n-butanol. Bio n-butanol is gemaakt van rietsuikerstro en bagasse, dezelfde grondstof die wordt
gebruikt voor de productie van tweedegeneratie-ethanol en die veelvuldig aanwezig is in Brazilië.
Als onderdeel van het partnerschap zijn beide bedrijven van plan om in Brazilië ‘s werelds eerste
n-butanolfabriek, gebaseerd op biomassa, te bouwen. Deze zal in 2015 operationeel zijn. GranBio en
Rhodia zullen hierbij gebruik maken van overeenkomsten die zij elk al hebben gesloten met bedrijven die
de technologie beheren.
Dit project is een belangrijke stap voor GranBio en Rhodia voor wat betreft de productie van chemicaliën
uit hernieuwbare bronnen.
"Dit partnerschap met Rhodia past volledig in ons model voor bedrijfssamenwerkingen en in onze
strategie om oplossingen te ontwikkelen die fossiele brandstoffen en chemicaliën kunnen vervangen door
hernieuwbare producten," zegt Bernardo Gradin, CEO van GranBio.
"Dit innovatieve project weerspiegelt ons streven naar technologieën die gebaseerd zijn op hernieuwbare
bronnen en het partnerschap met GranBio toont ons vertrouwen in het grote potentieel dat Brazilië heeft
op dit gebied,” zegt Vincent Kamel, CEO van Coatis, een in Brazilië gevestigd bedrijfsonderdeel van de
Groep Solvay.
Als een essentiële chemische grondstof in de productie van acrylaten en metacrylaten, wordt n-butanol
veelvuldig gebruikt in de verf- en oplosmiddelenindustrie, waarin Solvay de Zuid-Amerikaanse marktleider
is.
De investering in de op biomassa gebaseerde n-butanol fabriek heeft de goedkeuring nodig van de Raad
van Bestuur van de beide bedrijven. De overeenkomst zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
CADE, de Braziliaanse mededingingsauthoriteit.

GRANBIO is een Braziliaans bedrijf dat beheerd is door Gran Investimentos, een holding van de Gradin familie. Het
bedrijf richt zich op baanbrekend werk in biofuels en biochemicaliën. Als biotechnologisch bedrijf ontwikkelt GranBio
zijn eigen technologieën en strategische allianties voor ontwikkeling op industriële schaal in Brazilië. Zijn tweede
generatie ethanolfabriek in Alagoas, onder de eersten ter wereld, zal begin 2014 van start gaan. Met een investering
van R$ 350 miljoen zal de nominale productiecapaciteit 82 liter per jaar zijn.
COATIS, een globale business eenheid van de Solvay Groep, is een leidende Latijns-Amerikaanse fabrikant van
fenol, derivaten en zuurstofoplosmiddelen, die een belangrijke rol spelen in ondermeer de civiele constructie, de autoindustrie, kleefstoffen, verf en industriële afdekkingslagen. In lijn met de groeistrategie van Solvay, heeft Coatis een
prominente plaats in duurzame ontwikkeling, een sterke aanwezigheid in opkomende landen, een competitieve
portefeuille in de markten waar het aanwezig is en toegang tot hernieuwbare grondstoffen zoals ethanol en glycerol.
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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