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Solvay en Sadara joint venture begint met bouw van waterstofperoxide 
fabriek van wereldschaal in Saudi-Arabië 

 

Brussel, België/Al Khobar, Saudi-Arabië, 2 september 2013	– Saudi Hydrogen Peroxide Company, een nieuw 
opgerichte joint venture tussen Sadara Chemical Company (Sadara) en de Solvay Groep (Solvay), maken 
vandaag bekend dat ze zijn begonnen met de bouw van één van ‘s werelds grootste waterstofperoxide (H2O2) 
fabrieken in het Koninkrijk van Saudi Arabië. De fabriek zal Sadara voorzien van een belangrijke grondstof en 
Solvay’s wereldleiderschap versterken in H202 technologie en zijn markten. 

Met een jaarcapaciteit van meer dan 300.000 ton en een voorziene operationele start in 2015, wordt de 
megafabriek gebouwd op Sadara’s chemieterrein in Jubail Industrial City II. Het zal de eerste H2O2 faciliteit zijn 
in het Koninkrijk. 

Sadara zal de H2O2 van deze fabriek gebruiken als grondstof voor de productie van propyleenoxide (PO) elders 
op het industriële terrein en daarmee ook eenheden ondersteunen die derivaten van propyleenoxide produceren, 
polyols en propyleenglycol. 

Het zal voor Solvay de derde waterstofperoxidefabriek van formaat worden als onderdeel van een joint venture. 
De andere megafabrieken bevinden zich in Antwerpen, België met een capaciteit van 230 kt/jaar, in een joint 
venture met The Dow Chemical Company (Dow) en BASF, en in Map Ta Phut, Thailand, met een capaciteit van 
330 kt/jaar, samen met Dow. 

“We zijn verheugd met de samenwerking met Solvay, een wereldleider in waterstofperoxide, om deze 
megafabriek te bouwen en om zo onze PO, PO derivaten en Polyurethaan eenheden te voorzien,” zei Ziad Al-
Labban, CEO van Sadara. “Dit partnerschap zal voorzien in een stabiele en betrouwbare toevoer van een 
grondstof die essentieel is voor onze PU-gebaseerde klanten en onze downstream waardeketens.”  

“Dankzij Solvay’s hoogrendementstechnologie voor waterstofperoxide kunnen dit soort unieke, grootschalige 
fabrieken voordeel halen uit lagere investeringskosten en gunstige productiekosten,” zei Pascal Juéry, President 
van Solvay Essential Chemicals. “We zijn er fier op om de eerste HP productie-activiteit in deze regio te vestigen 
en zien ernaar uit om aan de toekomstige vraag van de lokale markt te voldoen.“ 

SADARA is een joint venture tussen Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) en Dow*, gevestigd in Jubail Industrial City, ‘s werelds 
grootste industriële complex in zijn soort en dat zo’n 100 km noordwest van Damman ligt, in de Oost Provincie. Het Sadara chemiecomplex is 
het grootste dat in één enkele fase wordt gebouwd. Bestaande uit 26 productie-eenheden van wereldschaal zal Sadara’s industriële complex 
het eerste zijn in het Midden-Oosten dat raffinagevloeistoffen, zoals nafta, zal gebruiken als grondstof. Door het gebruik van top-
technologieën om vloeibare raffinage grondstoffen te kraken, zal Sadara veel industrieën, die nu niet bestaan in het Koninkrijk of die enkel 
grondstoffen importeren, ondersteunen. Sadara is op weg om zijn eerste producten in de tweede helft van 2015 af te leveren en het 
industriële complex zal in 2016 volledig operationeel zijn. 

* Sadara is eigendom van Dow Saudi Arabia Holding BV, dat volledig deel uitmaakt van The Dow Chemical Company, en Performance 
Chemicals Holding Company, volledig in bezit van de Saudi Arabian Oil Company. 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waarde-
scheppende 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. 

olvay nv (S SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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