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Solvay en Shinkong richten in Taiwan een
joint venture op voor sterk groeiende
vraag naar halfgeleiders
De nieuwe joint venture voor waterstofperoxide voor elektronische
toepassingen bouwt voort op de ervaring van Solvay in Azië, Europa
en de Verenigde Staten.

Brussel, 25 augustus 2021 - 7u00 CEST

Solvay en Shinkong Synthetic Fibers Corporation hebben vandaag aangekondigd dat zij samen een
nieuwe joint venture zullen oprichten, Shinsol Advanced Chemicals, voor de ontwikkeling, productie
en marketing van waterstofperoxide voor elektronische toepassingen.

De joint venture zal zijn activiteiten starten in het eerste kwartaal van 2023 en zal zijn thuisbasis
hebben in de buurt van het Southern Taiwan Science Park nabij Tainan. De onderneming heeft de
ambitie de groeiende sector van halfgeleiders in Taiwan te voorzien van de chemische component
die onmisbaar is voor de productie van geïntegreerde elektronische schakelingen. Bij aanvang zal
de productiecapaciteit 30.000 ton per jaar bedragen, maar als de markt het vraagt, kan deze snel
worden uitgebreid.

“We zijn verheugd om met deze nieuwe joint venture tussen Shinkong en Solvay van start te kunnen
gaan,” zei Eric Wu, voorzitter van Shinkong Synthetic Fibers Corporation. "Deze joint venture zal
waterstofperoxide voor elektronische toepassingen leveren die beantwoordt aan de hoogste
internationale kwaliteitsnormen en tegelijkertijd de principes nastreeft van duurzaamheid en
minimale impact op het milieu."

"De snelle groei van de vraag in de Taiwanese halfgeleidersector biedt ons deze mogelijkheid om,
voortbouwend op de ervaring van Solvays operationele fabrieken in Azië, Europa en de Verenigde
Staten, onze toonaangevende technologie voor de beste kwaliteit waterstofperoxide voor
elektronische toepassingen naar Taiwan te brengen," zei Rodrigo Elizondo, voorzitter van de
business unit Technology Solutions van Solvay.

Afhankelijk van de goedkeuringen van de regelgevende instanties van Taiwan en andere landen,
hopen Solvay en Shinkong de transactie in de tweede helft van 2021 te kunnen afronden.
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Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke
aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen
beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties.
De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen
aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder
algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen;
veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het
effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten;
goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en
andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten
wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in
dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden
zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke
resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte
verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Shinkong Synthetic Fibers Corporation

Shinkong Synthetics Fibers Corporation (SSFC) is een toonaangevende wereldwijde producent van
PET-polymeermaterialen en een kernbedrijf van de Shin Kong Group, een van de grootste zakelijke
groepen in Taiwan.

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor
vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 23 000 werknemers in 64 landen verbindt
Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft
naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One
Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van
hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de
Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen,
voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in
de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort
vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2020
realiseerde het een netto-omzet van 9 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel
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(SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een
ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.
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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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