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Solvay kondigt de bouw aan van grootschalige alkoxyleringsfabriek  
in Noord-Amerika 

 

Brussel, 6 november 2013 --- Solvay maakt vandaag bekend dat het een grootschalige alkoxyleringsfabriek gaat 
bouwen en exploiteren in Pasadena, in de Amerikaanse staat Texas. Als onderdeel van een geïntegreerde 
productiefaciliteit van Equistar Chemicals, eigendom van LyondellBasell, zal de nieuwe fabriek de groeiende Noord-
Amerikaanse markt bedienen. Equitystar zal de nieuwe faciliteit, waarin Solvay bijna € 40 miljoen investeert en die naar 
verwachting in 2015 zal worden opgeleverd, voorzien van ethyleenoxide, een belangrijke grondstof voor alkoxylaten.  

Alkoxylaten worden gebruikt als emulgatoren, reinigings- en bevochtigingsmiddelen en vormen de chemische basis 
van een groot assortiment gespecialiseerde oppervlakte-actieve stoffen van Solvay Novecare. De aansluiting van de 
fabriek op een pijpleiding zal de leveringszekerheid vergroten aan afnemers van alkoxylaten in Noord-Amerika. Met 
deze nieuwe fabriek zal Novecare over acht alkoxylatiefabrieken wereldwijd zal beschikken. 

“Dit is onze nieuwste strategische investering in het inzetten van capaciteit productontwikkeling om onze klanten in 
dynamische marktsegmenten beter van dienst te zijn”, zei Emmanuel Butstraen, Voorzitter van Solvay Novecare. 
“Gestimuleerd door een herstellende huizenmarkt en een dynamische productiesector zal de nieuwe faciliteit ons in 
staat stellen onze Noord-Amerikaanse klanten te helpen bij het inspelen op de groeiende kansen in vele markten.” 

De investering volgt op Solvay’s aankondiging in april van de bouw van een nieuwe alkoxylatiefabriek in Singapore. 
Dankzij de aanwezigheid op de productiesite van LyondellBasell kan Solvay voordeel halen uit een bestaande, 
competitieve productiestructuur en bedrijfsmiddelen, naast toegang tot weg-, spoor- en zeevervoer naar belangrijke 
klanten en leveranciers.  

“Wij zijn verheugd dat een strategische klant als Solvay Novecare werkt aan uitbreiding in het industriegebied Bayport”, 
zei Pat Quarles, Senior Vice President voor Intermediates en Derivatives van LyondellBasell. “De locatie van de 
nieuwe faciliteit van Solvay Novecare op onze site in Bayport en de koppeling aan onze pijpleiding voor de toevoer van 
ethyleenoxide biedt nieuwe kansen en voordelen voor beide ondernemingen om verder te groeien.” 

LyondellBasell (NYSE: LYB) is één van de grootste kunststof-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld en maakt deel  uit 
van de S&P 500-index. LyondellBasell (WWW.LYONDELLBASELL.COM) heeft 58 productielocaties in 18 landen. De producten 
en technologieën van LyondellBasell worden gebruikt in producten die de kwaliteit van het dagelijks leven voor mensen wereldwijd 
verbeteren, zoals verpakkingsmateriaal, elektronica, auto-onderdelen, meubilair, bouwmaterialen en biobrandstoffen. Equistar 
Chemicals LP is een volledige dochteronderneming van LyondellBasell. 
  
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 gebruik als 
reinigingsmiddel, zijn ze gemakkelijk verspreidbaar, kan er een gel van gemaakt worden en krijgen ze vochtinbrengende 
eigenschappen, 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 energieopwekking en -
stimulering. Novecare beschikt over een wereldomspannend netwerk van 25 fabrieken en zeven O&O-centra. Klanten in 
groeilanden zien het bedrijf als een uitstekende partner, een innovatieplatform dat duurzame oplossingen biedt.  

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën 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. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs 
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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