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Solvay rondt verkoop van Polyamiden af 
 
Brussel, vrijdag 31 januari 2020 – Solvay heeft de verkoop van zijn Performance Polyamides-
activiteiten aan BASF en Domo Chemicals formeel afgerond. 
 
Dit is de laatste stap in de transactie tussen Solvay en BASF, waarvoor de Europese Commissie als 
voorwaarde had gesteld dat bepaalde activiteiten van die deel uitmaken van Solvays Performance 
Polyamides aan een derde partij verkocht moesten worden. 
 

De activa die de derde partij, Domo Chemicals, heeft verworven, omvatten  productie-eenheden 

van Solvay voor Performance Polyamides in Belle-Etoile en in Valence (Frankrijk), alsook een 
belang in een nieuw opgerichte joint venture tussen BASF en Domo in Chalampé (Frankrijk). 
Daarnaast gaat  het om productiesites in Gorzow (Polen), Blanes (Spanje) en commerciële 
activiteiten in Duitsland en Italië. 
 

BASF zal alle Performance Polyamides-activiteiten van Solvay overnemen die niet door Domo 
Chemicals zijn overgenomen en die deel uitmaken van de originele overeenkomst die Solvay en 
BASF eind 2017 hebben ondertekend. 
 
De transactie is gebaseerd op een ondernemingswaarde van €1,6 miljard. De te ontvangen netto-
opbrengst in contanten van de gecombineerde transactie wordt geschat op ongeveer €1,2 miljard, 
onder voorbehoud van de gebruikelijke aanpassingen van de aankoopprijs na afsluiting. Meer 

informatie zal beschikbaar zijn bij de publicatie van de jaarcijfers op 26 februari. 
 
De afronding van deze transactie stelt Solvay in staat om haar onlangs aangekondigde G.R.O.W.-
strategie te versterken. Deze strategie is gebaseerd op drie kernpijlers - Materials, Chemicals en 

Solutions - met elk een duidelijk mandaat. 
 

### 

 

Over Solvay 
 
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 worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR 
programma. (Cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides). 
www.solvay.com. 
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Investor Relations 
 
Geoffroy Raskin Jodi Allen Bisser Alexandrov Geoffroy d’Oultremont 
+32 2 264 1540 +1 6098604608 +32 2 264 3687 +32 2 264 2997 
investor.relations@solvay.com 
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