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Solvay zal een productielijn voor polymeren in Frankrijk stilleggen 

Lyon, Frankrijk - 28 mei 2013 --- Solvay Polyamide & Intermediates heeft beslist een van zijn 
drie productielijnen op het industriële platform Belle-Etoile in Saint-Fons, Frankrijk, tijdelijk stil te 
leggen. De faciliteit Belle-Etoile is bestemd voor de fabricage van de productreeks Stabamid® van het 
Nylon 6.6 polymeer.  

Deze beslissing bljift gehandhaafd totdat de economische omstandigheden verbeterd zijn. “De 
nylonmarkt moet wereldwijd het hoofd bieden aan een reeks structurele en 
kortetermijngebeurtenissen met langdurige overcapaciteit, stijgende grondstoffenprijzen en scherpe 
concurrentie tot gevolg” aldus Yannick Adnot, Vice President Europe.  

Polyamide & Intermediates tracht voortdurend tegen deze situatie in te gaan door middel van 
productiviteitsprogramma's en recente ontwikkelingen, zoals de creatie van het nieuwe 
polymerenassortiment PA6.10, waarmee het bedrijf zijn engagement voor de nylonmarkt op lange 
termijn bevestigt.  

 

 

Polyamide & Intermediates is een van de wereldspelers in intermediaire producten op basis van adipinezuur en in 
polyamide 6.6.    Het bedient de autosector, die van de consumptiegoederen, industriële uitrusting, bouw, en de markten 
van elektrische en elektronische onderdelen. Als één van de weinige omvat de GBU de hele polyamideketen (van de 
initiële productiefase van adipinezuur en op HMD-gebaseerde intermediairen) tot de stroomafwaartse activiteiten 
(polymeren). P&I is trots op zijn wereldwijde aanwezigheid, dicht bij de klant met zeven fabrieken en drie O&O-centra, 
die de klanten steeds innovatievere oplossingen aanreiken. 

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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