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SOLVAY VERHOOGT ZIJN PRODUCTIECAPACITEIT VAN 
NATUURLIJKE VANILLINE IN MELLE 

 
 

Melle, Frankrijk – 2 december 2013 – Solvay kondigt de verdubbeling aan van zijn 
productiecapaciteit van Natuurlijke Vanilline in Melle, Frankrijk. 
 
De Global Business Unit (GBU) van Solvay, Aroma Performance, een leider van wereldklasse in de 
markt van vanille-aroma's verstevigt zijn wereldwijde positie als een belangrijk producent van 
natuurlijke vanilline onder zijn topmerk Rhovanil® Natural.  
 
"De capaciteitsuitbreiding van onze productie-eenheid van Melle maakt deel uit van een industrieel 
meerjarenplan dat ons beter in staat stelt om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten, 
vooral in de voedingsmiddelen- en aromabranches. Het is een belangrijke stap in onze strategie om 
te blijven werken aan ons concurrentievermogen en onze marktpositie op het vlak van natuurlijke 
vanilline" zegt Dominique RAGE, Aroma Performance GBU President. 
 
"Samen met de beveiliging van onze sourcing van ferulazuur, maakt deze capaciteitsuitbreiding deel 
uit van onze voortdurende inspanningen om onze klanten te ondersteunen bij het grijpen van nieuwe 
marktkansen" besluit Vincent LAJOTTE, Aroma Ingredients business Director. 
 
Rhovanil® Natural wordt verkregen door bioconversie van ferulazuur met een natuurlijk voorkomende 
stam en beantwoordt aan de strenge eisen van "natuurlijke" toestand zoals bepaald door zowel 
Europese als VS-wetgevingen. 
 

*** 

Meer informatie kunt u vinden op onze website WWW.VANILLA-FLAVORS.COM 

 

Als samensteller van vanille-aroma's sinds was Solvay Aroma Performance de eerste die de vanillemolecule op industriële schaal 
synthetiseerde en produceerde. Solvay is de enige producent die de hele fabricageketen beheerst – van Catechol tot zijn historische 
topmerken Rhovanil® en Rhodiarome®. De BU Aroma Performance exploiteert fabrieken in Saint-Fons (Frankrijk), Baton Rouge 
(VS) en weldra in Zhenjiang (China).  
 
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). 
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