Persbericht

Solvay verkoopt Charleston fabriek in de VS en bijbehorende fosforactiviteiten
Brussel, 15 november 2017 --- Solvay is overeengekomen om zijn Amerikaanse fabriek in Charleston, South
Carolina, en de op fosforderivaten gebaseerde producten die daar worden gemaakt, te verkopen aan het Duitse
fijnchemiebedrijf Lanxess. De bijbehorende werknemers worden eveneens overgedragen.
"Solvay zal met deze verkoop zijn focus en middelen op onze huidige leiderschapsposities in fosfinegas,
fosfinederivaten en fosforspecialiteiten versterken," zei Michael Radossich, President van Solvays Technology
Solutions Global Business Unit. “Onze werknemers in Charleston en onze klanten zullen in Lanxess een koper vinden
die strategisch, geografisch en technisch perfect aansluit om de activiteiten en het aanbod uit te breiden.”
De producten van de vestiging worden voornamelijk gebruikt als tussenproducten in kunststofadditieven,
vlamvertragers en agrarische toepassingen. Het bedrijf genereert een omzet van ongeveer € 65 miljoen.
De voltooiing van de transactie is onderhevig aan de gebruikelijke
concurrentiegoedkeuringen, en wordt in de eerste helft van 2018 verwacht.
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Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke
uitdagingen aanpakt. Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in diverse wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en
oplossingen worden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- en oliewinning, en
in nog vele andere toepassingen die duurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mobiliteit, zijn
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijn chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay heeft zijn
hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. De netto-omzet bedroeg € 10,9 miljard in 2016, met 90% uit
activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADRprogramma.
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Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English.
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