Solvay en INEOS dienen toelatingsaanvraag voor
beoogde joint venture in bij Europese Commissie
Brussel, 17 september 2013 --- Na ondertekening van de intentieverklaring voor de oprichting van een
50/50 joint venture, hebben INEOS en Solvay bij de Europese Commissie hun aanvraag ingediend voor
de toelating ervan onder de concurrentiewetgeving.
De Commissie zal nu de aanvraag in overweging nemen en bepalen of de voorgestelde joint venture kan
doorgaan zoals is voorgesteld.
Naast de goedkeuring van de Europese Commissie en andere relevante autoriteiten dient de voorgestelde
joint venture ook de geldende informatie- en consultatieprocedures met de vertegenwoordigers van het
personeel in de betrokken landen te doorlopen. Deze processen zijn momenteel aan de gang.
Na afronding van deze procedures, zijn beide partijen van plan om wettelijk bindende akkoorden te sluiten
om de joint venture op te richten met inachtneming van de gebruikelijke slotvoorwaarden.
INEOS en Solvay zullen hun PVC-activiteiten afzonderlijk voortzetten totdat de transactie, die afhankelijk
is van de hogervermelde goedkeuringen en procedures, is voltooid.

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).
INEOS is een wereldwijde producent van petrochemische producten, speciale chemicaliën en olieproducten. Het
bestaat
uit 15
bedrijven met
elk een
groot chemisch erfgoed. Haar
productienetwerk omvat
wereldwijd 51 productiefaciliteiten in 11 landen. De producten van INEOS leveren een belangrijke bijdrage aan het
redden van het leven, het verbeteren van de gezondheid en van de levensstandaard wereldwijd. De
verschillende bedrijven produceren de grondstoffen die essentieel zijn voor het maken van een breed assortiment
van goederen: dit gaat van verf tot kunststof, van textiel tot technology, van medicijnen tot gsm’s. Kortom, chemische
stoffen geproduceerd door INEOS verbeteren bijna elk aspect van het moderne leven.
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