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Solvay zet belangrijke stap in desinvestering Polyamide 
 

  
Brussel, 14 augustus 2019 --- Solvay en BASF hebben een akkoord bereikt met Domo Chemicals waarbij Domo 
Chemicals de Polyamide-activiteiten van Solvay overneemt. Deze overname door een derde partij was nodig als deel 
van het fusiecontrole- en goedkeuringsproces van de Europese Commissie. Het akkoord is een belangrijke stap naar 
de voltooiing van de verkoop van Solvays overblijvende Polyamide-activiteiten aan BASF. 
 
Domo is een volledig geïntegreerde marktspeler gespecialiseerd in nylon 6. Het bedrijf levert oplossingen op het 
gebied van gespecialiseerde, technische materialen aan zijn klanten in onder andere de automobiel-, elektriciteits- 
en bouwsector, in industriële toepassingen en consumptiegoederen.  
  
Domo koopt Solvays Performance Polyamides faciliteiten in Belle-Etoile en in Valence, een aandeel in de nieuw 
gecreëerde joint venture tussen BASF en Domo in Chalampé (Frankrijk),  evenals de sites in Gorzow (Polen), Blanes 
(Spanje) en commerciële activiteiten in Duitsland en Italië. 
 
BASF zal alle activiteiten overnemen die niet in het remediepakket zitten, en die deel uitmaken van de originele 
overeenkomst die Solvay en BASF eind 2017 hebben ondertekend. 
 
Solvay, BASF en Domo zullen hun activiteiten afzonderlijk van elkaar blijven uitvoeren tot afronding van de 
transactie, die onderhevig is aan relevante goedkeuringen op vlak van fusiecontrole, aan  goedkeuringen van de 
toezichthouders en aan procedures met de werknemersvertegenwoordigers.  
  
De volledige transactie is gebaseerd op een aankoopprijs van €1,6 miljard - vrij van schulden en cash - en zal naar 
verwachting tegen eind 2019 afgerond zijn. 
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Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel 
diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen, 
evenals in de extractie van mineralen, olie en gas, en ze dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht of 
metaalvervangende materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van 
grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Solvays hoofdkantoor is gevestigd in 
Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 61 landen. In 2018 bereikte de netto-omzet €10,3 mld 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 Staten worden de aandelen (SOLVY) 
verhandeld via een level-1 ADR programma. (Cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides). 
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