
    

 

          Pressemelding 

 

Solvay og Aqua Pharma styrker samarbeidet 
i et joint venture for å betjene havbrukskunder 

 
Brussel, 26. september 2019 - Solvay og Aquatiq har inngått en joint venture-avtale angående Aqua Pharma. 
Dette vil styrke det langsiktige samarbeidet for å betjene oppdrettskunder. Med denne alliansen har Solvay og 
Aqua Pharma som mål å bli en sentral akvakultur-aktør ved å tilby et bredt spekter av bærekraftige og effektive 
løsninger for bekjempelse av lakselus og gjellesykdommen AGD i laksenæringen. Solvay og Aqua Pharma vil 
rette et sterkt fokus på forskning og utvikling, nye produkter og ny behandlingsmetodikk, og vil utvikle 
behandlingsmetoder for andre fiskearter.  

"Denne joint venture-avtalen befester Solvay sin posisjon innen akvakultur", sier Georges Crauser, president for 
Solvay Peroxides Global Business Unit. "Vår samlede kompetanse vil gi verdi for den voksende 
havbruksnæringen ved å løse utfordringer innen fiskehelse og miljø med bærekraftige løsninger." 

"Dette partnerskapet med Solvay, som er etablert i mer enn 60 land, vil kunne la oss akselerere utviklingen for 
å betjene kundebehov over hele verden'', sier Elvin Bugge, administrerende direktør i Aqua Pharma. Aqua 
Pharma investerer i nye behandlingsmetoder og lanserer en ny teknologi for Paramove®-behandling fra 
oktober 2019. 

H2O2 er internasjonalt anerkjent som en av de mest miljøriktige produktene for behandling innen akvakultur.  

SOLVAY PEROXIDES Global Business Unit er en verdensomspennende markeds- og teknologileder innen H2O2. Solvay 
leverer innovative produkter og skreddersydde tjenester til papir-, kjemi-, havbruk-, næringsmiddelanlegg, samt gruvedrift, 
rensing av avløpsvann, og tekstilindustrien. SOLVAY PEROXIDES driver 19 anlegg i Nord- og Sør-Amerika, Europa og Midt-
Østen, Asia og Australia. Med sin joint venture partner Peróxidos do Brasil, er Solvay Peroxides i ferd med å utvikle et nytt 
anleggskonsept, myH2O2®, spesielt designet for installasjon hos kunder på avsidesliggende steder. Innovasjonskapasitet og 
fleksibilitet er to av GBU Peroxides' styrker. 

AQUA PHARMA har hovedkontor i Lillehammer, Norge og har vært ledende innen utvikling av nye behandlingskonsepter 
med Paramove® (H2O2). Aqua Pharma er en del av Aquatiq-konsernet. Selskapet, med rundt 45 ansatte, har bred erfaring 
innen parasittbehandling innen akvakultur. Aqua Pharmas kompetanse innen fiskehelse innbefatter spesialister innen 
behandlinger, veterinærer og biologer, i tillegg til sikkerhet og effektivitet under behandling. 

 
Følg oss på twitter: @SolvayGroup    @Aquatiq 

 
 Solvay, pressekontakt: bernard-jacques.thibaud@solvay.com, Solvay Peroxides Communications, + 32 471981609 
Aqua Pharma, pressekontakt: elvin.bugge@aquatiq.com, +47 911 01 112  
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