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Solvay gaat een fabriek voor gespecialiseerde oppervlakte-actieve  

stoffen bouwen in Duitsland 

Brussel, 12 april 2013 --- Solvay deelt mee dat het een fabriek voor speciale surfactanten of 
oppervlakte-actieve stoffen wil gaan bouwen in een industriezone in de plaats Genthin, in de buurt van Berlijn.  
Deze productie-eenheid zal oppervlakte-actieve chemicaliën gaan ontwikkelen en produceren voor de afnemers 
van producten voor huisonderhoud en persoonlijke verzorging in Centraal- en Oost-Europa.  

“Deze  investering is een verdere stap in de succesvolle uitvoering van onze groeistrategie.  We breiden onze 
productiecapaciteit  uit en ontwikkelen ons waar onze markt en onze klanten zich bevinden,” zei Emmanuel 
Butstraen, Voorzitter van Solvay Novecare.  “Onze keuze om te investeren in een goed gelegen industriezone 
stelt ons in staat om onze productie op competitieve wijze te lanceren en te verhogen.”   

De fabriek gaat gespecialiseerde surfactanten produceren die de  prestaties verbeteren van middelen voor  
schoonmaak, verspreiding, vochtinbrenging, het aanbrengen van textuur en dergelijke. Volgens de planning 
moet de fabriek  tegen het eerste kwartaal van 2014 operationeel zijn. Al van bij de opstart  levert dit de 
bestaande industriezone in Genthin ruim 30 nieuwe banen op. 

Dit nieuws volgt enkele andere recente strategische investeringen door Solvay Novecare, waaronder de 
voltooiing in januari van twee productie-uitbreidingen van fabrieken in Noord-Amerika en Azië voor 
guarderivaten. Zodra de productie volgend jaar aanvangt, bevindt Solvay zich in een unieke positie om de 
dynamische markt in Centraal- en Oost-Europa en zijn vele klanten over de hele wereld te bevoorraden.  

 
 

 

SOLVAY NOVECARE is wereldwijd toonaangevend in gespecialiseerde oppervlakte-actieve stoffen en een belangrijk producent van 
polymeren, amines, guar en fosforderivaten.  Solvay Novecare werkt aan formuleringen die allerlei consumptieproducten en 
geavanceerde industriële toepassingen  specifieke functionele eigenschappen geven. Hierdoor worden ze geschikt voor de 
schoonmaak, zijn ze gemakkelijk verspreidbaar, kan er een gel van gemaakt worden en krijgen ze de eigenschappen van een 
moisturizer, worden penetrant ,  werken als verzachter of geven het materiaal zijn textuur.  Deze formuleringen worden aangewend 
in shampoos, detergenten, verf en smeermiddelen en ook bij gewasbescherming, mijnbouw, en energie-opwekking en –stimulering. 
Novecare gaat prat op zijn wereldomspannend netwerk van 25 fabrieken en zeven R&D-centra Klanten in groeilanden zien het 
bedrijf als een uitstekende partner, een heus innovatieplatform dat duurzame oplossingen biedt. 
 
De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en 
waardescheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele 
uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de 
wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-
omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs 
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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