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Solvay verhoogt zijn wereldwijde productiecapaciteit van vanilline
aanzienlijk met nieuwe fabriek in China
Brussel, 1 juli 2013 --- Solvay maakt vandaag bekend dat het in Zhenjiang City, in de Chinese province Jiangsu,
een nieuwe kwalitatief hoogwaardige fabriek zal bouwen voor de vervaardiging van vanilline waarmee het de
productiecapaciteit met 40% verhoogt en de snel groeiende Aziatische markt beter kan bedienen.
Solvay Aroma Performance is ‘s werelds grootste vanillineproducent met fabrieken in Baton Rouge (Verenigde
Staten) en in Saint-Fons (Frankrijk). Gecombineerd met de nieuwe fabriek in Zhenjiang, die naar verwachting
eind 2014 operationeel zal zijn, zal Solvay’s wereldwijde productiecapaciteit voor vanilline en ethylvanilline
aanzienlijk toenemen. De vraag naar vanilline in Azië overstijgt de wereldwijde vraag. De productie-eenheid in
Zhenjiang zal volledig conform de strikte internationale en lokale regelgevingen zijn.
Met deze nieuwe investering zet Solvay Aroma Performance een uniek, duurzaam en globaal industrieel
platform op dat verspreid is over drie continenten en dat de volledige productieketen beheerst -- van het maken
van de grondstof catechol tot eindproducten zoals Rhovanil® vanilline. Een netwerk van voedseltechnologen en
volledig uitgeruste laboratoria voor voedseltoepassingen samen met een toegewijde buitendienst voorzien in
specifieke lokale behoeften, en dienen klanten wereldwijd met een volledig assortiment producten die voldoen
aan strenge regels en de veiligheidseisen.
“De toevoeging van deze productie-eenheid in China maakt Solvay een uniek geplaatste en uiterst betrouwbare
partner voor zijn klanten, met name in de strikt gereguleerde voedselindustrie. Het is een belangrijke stap in
onze strategie om onze marktpositie telkens te versterken door een productie die wereldwijd verspreid is. Het
draagt bij aan het waarborgen van de tracering van voedselveiligheid en bestendigt de positie van Solvay als
wereldwijde referentie voor voedselveilige vanilline,” zegt Dominique Rage, Directeur van Solvay Aroma
Performance.

SOLVAY AROMA PERFORMANCE, dat al sinds 1884 vanille-aroma’s ontwerpt, was het eerste bedrijf dat de vanillemolecule synthetiseerde en op industriële schaal produceerde. Solvay is de enige producent die de hele productieketen beheerst – van Catechol tot de
historische topmerken Rhovanil® en Rhodiarome®. De business unit Aroma Performance heeft productiecentra in Saint-Fons
(Frankrijk) en Baton Rouge (Verenigde Staten).
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 nettoomzet 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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