Brussel, 18 september 2012 om 7.30 uur

Solvay vergroot zijn productiecapaciteit
voor speciale polymeren met 70% in India
Hoge kwaliteit én prestaties drijven aanvaarding en vraag vanuit de markt
Solvay maakte vandaag bekend dat het zijn capaciteit met 70% optrekt in de vestiging in Panoli,
India voor de productie van hoogwaardige polymeren KetaSpire® polyetheretherketonen
(PEEK) en AvaSpire® polyaryletherketonen (PAEK). Panoli is de grootste vestiging van
Solvay wereldwijd voor deze twee innovatieve ultrahoogwaardige polymeren die zich
bovenaan de prestatiepiramide van kunststoffen bevinden. Bijna de helft van de
capaciteitsverhoging is al uitgevoerd en in dienst genomen. De tweede fase zal tegen midden
2013 afgerond zijn en zal de vestiging in staat stellen om te blijven voldoen aan de groeiende
vraag.
De uiterst hoge prestaties van KetaSpire® polyetheretherketonen (PEEK) en AvaSpire®
polyaryletherketonen (PAEK) en het gemak om deze polymeren te bewerken is van grote waarde
voor de ontwerpers en ingenieurs. De polymeren worden voor een breed gamma toepassingen
en veel industries gebruikt zoals de luchtvaart, de auto-industrie (bijv. mechanische autoonderdelen), de gezondheidszorg (medische uitrustingen en herbruikbare medische apparaten),
elektronica, de olie- en gasexploratie en -ontginning en procesindustries zoals de halfgeleiders
(het testen van chips en het maken van wafers).
“Solvay is verheugd met de groei van de lijn polyketonen en we zijn erg blij dat we deze activiteit,
die we pas enkele jaren geleden opstartten, al kunnen uitbreiden,” verklaarde Augusto Di
Donfrancesco, General Manager van de Global Business Unit Specialty Polymers. “Het was van
meet af aan onze bedoeling om PEEK-producten af te leveren met een consequent hoge kwaliteit
en prestaties en we zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke drijfveer is geweest in de snelle
aanvaarding op de markt van onze KetaSpire® PEEK-harsen. We zijn onder de indruk van hoe
vernieuwend ontwerpers de gloednieuwe dimensies gebruiken die onze AvaSpire® PAEK-harsen
aanbieden,” vulde Chris Wilson, Vice President voor de activiteit Spire Ultra Polymers, aan.
Met deze investering bereikt de Groep een nieuwe mijlpaal in zijn ambitie om zijn omzet in India
tegen 2015 te verdubbelen. Solvay kondigde vorige week aan dat het een controlerend belang
verwerft in Sunshield Chemicals, een Indiaas oppervlakteactievestoffenbedrijf, en enkele maanden
eerder opende hij een belangrijk innovatiecentrum in Savli in de deelstaat Gujarat. De Solvaygroep is al sinds 2000 actief in India via zijn activiteiten in speciale polymeren, technische
kunststoffen en Novecare. Met 7 productievestigingen en zo'n 900 werknemers genereerde de
Groep in 2011 een netto-omzet van 180 miljoen EUR in India.
SOLVAY is een internationale chemische Groep die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling
met daarbij een duidelijk accent op innovatie en operationele uitmuntendheid. Het bedrijf
realiseert meer dan 90% van zijn verkoop in markten waar het tot de top 3 van de wereldleiders
behoort. Solvay biedt een ruim gamma producten aan die bijdragen tot het verbeteren van de
levenskwaliteit en de prestaties van de klanten op markten zoals consumptiegoederen, de bouw,
de autosector, energie, water en milieu evenals elektronica. De Groep heeft zijn hoofdzetel in
Brussel, stelt ongeveer 31.000 mensen te werk in 55 landen en genereerde in 2011 een netto
verkoop van 12,7 miljard EUR (pro forma). Solvay NV (SOLB.BE) staat genoteerd op de NYSE
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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