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Solvay en Shanghai 3F gaan samenwerken om de productiecapaciteit van 
speciale polymeren in China te vergroten 

 
 
 

Brussel, 14 november 2013 --- Solvay en Shanghai 3F New Material Co. Ltd. (SH3F) maken vandaag bekend dat 
zij zijn overeengekomen om een gezamenlijke productieonderneming te vestigen in Changshu (in de provincie 
Jiangsu, China) die de snelgroeiende Aziatische markt zal voorzien van hoogwaardige gefluoreerde polymeren. 

De joint venture voor de productie van fluoromonomer TFE en van PTFE-polymeren zal voor 80% in handen zijn 
van SH3F en voor 20% van Solvay. SH3F zal haar fabriek voor de productie van TFE en PTFE inbrengen, terwijl 
de bijdrage van Solvay een geldbetaling is en een licentieverlening voor zijn PTFE-technologie, beschermd door 
eigendomsrechten van de Groep. SH3F zal de productiefaciliteit van de gezamenlijke onderneming beheren. 

Bovendien hebben de bedrijven een leveringsovereenkomst getekend voor de lange termijn van grondstoffen voor 
de productie van gefluoreerde polymeren. De Changshu-fabriek van SH3F zal de aangrenzende productie-eenheid 
van Solvay Specialty Polymers de strategische grondstoffen 142b en HFP leveren. Met deze toevoer kan het 
Specialty Polymers-bedrijfsonderdeel een groter en rijker productmengsel van fluorpolymeren fabriceren voor 
gebruik in markten zoals de auto-industrie, zonnepanelen, lithium-ionbatterijen, membranen voor waterzuivering en 
olie- en gastoepassingen. 

De fabrieken van SH3F en Solvay op de Changshu-locatie zijn momenteel in aanbouw. De joint venture 
productiefaciliteit voor TFE- en PTFE-polymeren zal in het eerste kwartaal van 2014 klaar zijn. De nieuwe 
productiefaciliteit voor fluoropolymeren van Solvay zal in fasen worden voltooid in 2015. 

“Dankzij de overeenkomst met SH3F kunnen wij een aanzienlijk groeipotentieel in de regio, en in het bijzonder 
in China, bemachtigen,” zei Augusto Di Donfrancesco, President van Solvay Specialty Polymers. “Daarnaast wordt 
de nieuwe fabriek van Solvay de meest complete en veelzijdige productiefaciliteit van de Specialty Polymers 
business unit. Hiermee wordt een platform gecreëerd voor de toekomstige ontwikkeling van fluorpolymeren om 
beter te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de groeiende middenklasse en aan het toenemende energiegebruik.”  

"De verbintenis met Solvay in de speciale gefluoreerde polymeren levert beide partijen complementaire voordelen 
op met betrekking tot technologie en hulpbronnen en zorgt voor een nog hogere productkwaliteit van 
fluorpolymeren van Shanghai 3F. Hierdoor kan beter worden voldaan aan de groeiende vraag naar gefluoreerde 
plastic op de binnenlandse en de internationale exclusieve markten,” zei Jian Jin, General Manager van  Shanghai 
3F New Materials Co. Ltd. “Met deze mooie gelegenheid zien we uit naar het vergroten van onze samenwerking op 
andere gebieden die voor beide bedrijven verrijkend zullen zijn.” 
 

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: SOLB.BR).  

SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO. LTD., genoteerd op de effectenbeurs in Shanghai, is een Chinees high-techbedrijf 
gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O), fabricage en verkoop van fluorpolymeren, fijnchemie voor fluor, 
fluorkoelmiddelen en vervangingsmiddelen voor ozonafbrekende stoffen. Het bedrijf is opgericht in 1992 met een aandelenkapitaal 
van 382 miljoen RMB en is een voortzetting van het Shanghai Instituut voor organische fluormaterialen dat in 1960 was opgericht. 
Shanghai 3F is dankzij haar ontwikkeling in de afgelopen 50 jaar een toonaangevende fabrikant van fluorpolymeren en –
chemicaliën in China geworden. De bedrijfseenheden voor marketing en O&O bevinden zich in Shanghai en de productie-
eenheden zijn in Shanghai, Changshu en Binnen-Mongolië.  
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