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Solvay verhoogt PVDF capaciteit in Europa met 35% om tegemoet te komen aan 

snelgroeiende vraag naar batterijen voor elektrische auto’s 
 
 

Brussel, 24 september 2018 ---  Solvay zal de productiecapaciteit van haar Solef® PVDF (polyvinylideenfluoride) in 
Frankrijk verhogen met meer dan 35%, om te voldoen aan de sterke mondiale groei in de vraag naar deze 
hoogwaardige polymeren voor toepassingen in lithium-ion batterijen voor elektrische voertuigen. Solvay versterkt 
hiermee haar technologisch leiderschap en klantenondersteuning wereldwijd. 
 
"Solvay's beslissing om de capaciteit van Solef® PVDF in Tavaux met ruim een derde te verhogen, toont onze 
voortdurende toewijding om te voldoen aan de behoeften van onze klanten, wereldwijd, vanuit onze fabrieken in 
Europa, Noord-Amerika en, sinds vorig jaar, Azië," zei Michael Finelli, President van Solvay's Specialty Polymers 
Gobal Business Unit. 
 
De nieuwe capaciteit, van investeringen in nieuwe activa, zou eind 2019 operationeel moeten zijn. 
 
Solef® PVDF optimaliseert de opslagefficiëntie van energie en vermindert het gewicht van batterijen in elektrische 
voertuigen of in consumentenelektronica. Andere groeiende toepassingen zijn in offshore olie- en gasleidingen en 
hun binnenvoeringen, en in membranen voor waterzuivering. 
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Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën dat zich in zet voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel 
diverse eindmarkten. Haar produkten dragen bij tot een betere efficiëntie en duurzaamheid in onder andere vliegtuigen, 
auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen en in de extractie van mineralen, olie en gas. Solvays lichtgewicht 
materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl 
performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 26,800 
werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de 
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 worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR 
programma. De financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides. 
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https://www.solvay.com/en/products/solutions-market/electrical-electronics/solef-pvdf-li-ion-batteries
https://www.solvay.com/en/article/right-chemistry-to-power-electric-cars
https://www.solvay.com/en/article/world-demand-batteries-facing-shortage
https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-introduces-next-generation-solef-pvdf-enhance-protection-and-performance-rigid
https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-introduces-next-generation-solef-pvdf-enhance-protection-and-performance-rigid
https://www.solvay.com/en/products/solutions-market/industrial-applications/specialty-polymers-membranes
https://twitter.com/SolvayGroup
https://www.euronext.com/en/products/equities/BE0003470755-XBRU
http://www.bloomberg.com/quote/SOLB:BB
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SOLB.BR
mailto:caroline.jacobs@solvay.com
mailto:amandine.grison@solvay.com
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