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Solvay verhoogt de prijs van zijn Adipinezuur RhodiacidTM met 8%

Lyon (Frankrijk), 14 juni 2013 --- Solvay Polyamide & Intermediates verhoogt de prijs van zijn
adipinezuur RhodiacidTM met 8% in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Deze beslissing treedt
ofwel onmiddellijk in werking ofwel volgens de contractuele verplichtingen.
De vastberadenheid van de Groep om zijn markten - hoofdzakelijk polyamide 66 en de
polyolpolyesters - te dienen brengt Solvay Polyamide & Intermediates ertoe een prijsverhoging van
adipinezuur met 8% aan te kondigen.
Deze prijsverhoging, die vanaf heden geldt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is noodzakelijk
vanwege de aanzienlijke en voortdurende stijging van de kosten voor grondstoffen, met name
cyclohexaan en energie.
Polyamide & Intermediates levert voortdurend inspanningen om de stijging van de kosten in toom te
houden met programma's voor productiviteitsverbetering. De omvang van de stijgingen van de prijzen
voor grondstoffen en energie maakt deze beslissing echter noodzakelijk.

SOLVAY POLYAMIDE & INTERMEDIATES is een belangrijke mondiale producent van polyamide 6.6-tussenproducten en polymeren die
vooral een betrouwbare partner wil zijn voor al zijn klanten wereldwijd. P&I ontwikkelt en voorziet in polyamide 66-tussenproducten uit
HMD, adipinezuur, nylonzout tot polymeren door middel van zijn 7 fabrieken, 3 onderzoeks- en ontwikkelingscentra en 7 verkoopkantoren.
Dank zij zijn volledig geïntegreerde waardeketen is P&I een belangrijke speler op het vlak van engineering-kunststoffen, textiel, industriële
garens en markten voor hoogperformante vezels met een reeks duurzame polymeren Stabamid® en een nieuw aanbod aan
tussenproducten: Rhodiamine™ en Rhodiacid™ die de verbeelding van zijn klanten overtreffen.
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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