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Solvay verkoopt zijn aandeel in RusVinyl
Brussel - 3 maart  2023 - 17u45 CET

Solvay heeft aangekondigd dat het een definitief akkoord heeft bereikt over de verkoop van zijn
aandeel van 50% in de joint venture RusVinyl aan zijn partner Sibur. De verkoop zal een belangrijke
mijlpaal zijn in de transformatie van Solvay's portefeuille en zal de laatste stap zijn in de strategie
van de onderneming om haar cyclische wereldwijde polyvinylchloride-activiteiten (PVC) stop te
zetten.

Het akkoord is gebaseerd op een aankoopprijs van ongeveer 430 miljoen euro voor het 50%-belang
van Solvay. Een kapitaalverlies van ongeveer 175 miljoen euro zal bij de afronding worden geboekt,
voornamelijk als gevolg van de kristallisatie van historische wisselkoersverschillen.

De afronding van de transactie wordt verwacht tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023.
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Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten
van het dagelijks leven. Met meer dan 22 000 werknemers in 61 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 2022 realiseerde het een netto-omzet van €13,4 miljard. Solvay staat genoteerd op Euronext
Brussel en Parijs (SOLB). 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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