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Solvay breekt grond met nieuwe state-of-the-art silica fabriek in Polen 
 
 
Lyon, 22 mei 2013 --- Bij een ceremonie vandaag in Włocławek, Polen, in het bijzijn van de 

Belgische ambassadeur voor Polen, de burgemeester van Włocławek en andere locale 
hoogwaardigheidsbekleders, heeft Solvay de grond gebroken voor de bouw van een nieuwe fabriek 
die hoogdispergeerbare silica (HDS) gaat produceren. 
 
De nieuwe fabriek vertegenwoordigt een investering van € 75 miljoen om de jaarcapaciteit met 
85.000 ton uit te breiden en zal meer dan 50 nieuwe banen scheppen. 

 
Gevestigd in centraal Polen, dichtbij een knooppunt van energievoorzieningen en de nieuwe 
autosnelweg van Gdansk naar Warschau, zal de nieuwe fabriek worden gebouwd op een gebied van 
8 hectaren en logistieke voordelen bieden aan klanten in Oost Europa en Rusland. De site waar de 
fabriek zal zijn gevestigd, ligt in een Speciale Economische Zone en is geïntegreerd in de industriële 
site van Anwil, een filiaal van het Poolse raffinage- en energiebedrijf PKN Orlen. 
 
“Onze nieuwe Włocławek faciliteit staat voor Solvay’s gerichtheid op de toekomst en onderstreept 
onze onaflaatbare toegewijding om onze klanten bij te staan in hun groei – niet alleen in Oost Europa 
en Rusland, maar over de hele wereld,” zei Tom Benner, Voorzitter van Solvay Silica. “De site zal ons 
helpen om onze capaciteit aanzienlijk te verhogen van één van de meest geavanceerde en 
innovatieve HDS technologieën ter wereld, zoals Zeosil® Premium, één van de nieuwe generatie van 
producten. Het laat zien hoe we onze wereldwijde competitieve positie alsmede ons technologisch- 
en marktleidershap versterken.”  

 
 

 

SOLVAY SILICA, een globale businesseenheid van de Solvay groep, is de uitvinder van en wereldmarktleider in 
hoogdispergeerbare silica dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in energiezuinige banden. Silica, of siliciumdioxide, wordt ook in een ruim 
aantal markten zoals industriële toepassingen, persoonlijke verzorging en voeding gebruikt. 

 
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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