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Solvay van plan om zijn belang in Solvay Indupa aan Braskem te 
verkopen 

 

Brussel, 17 december 2013 --- Solvay maakt vandaag bekend dat het een bindende overeenkomst heeft 
gesloten met Braskem, de belangrijkste pvc-producent in Brazilië, om zijn belang van 70,59% in Solvay 
Indupa te verkopen. Deze transactie volgt op Solvay’s classificatie van Solvay Indupa onder “Activa 
aangehouden voor verkoop” in het vierde kwartaal van 2012. 

“De desinvestering maakt deel uit van het strategische portefeuillebeheer van Solvay. Het zal de 
conjunctuurgevoeligheid en energie-intensiteit van de Groep verminderen, waardoor Solvay een hogere 
groei, hogere opbrengsten en een lagere kapitaalintensiteit zal bereiken,” zegt Jacques van Rijckevorsel, 
lid van het directiecomité van Solvay. “Als deel van Braskem, zal Solvay Indupa voordeel kunnen halen 
uit een gemakkelijke toegang tot grondstoffen en energie, waardoor het zijn positie zal versterken in een 
competitieve en groeiende markt. Het zal Solvay Indupa in staat stellen om zijn activiteiten in Latijns 
Amerika op een duurzame manier te ontwikkelen ten goede van zowel zijn klanten als zijn werknemers.” 

De transactie is gebaseerd op een totale ondernemingswaarde van $290 miljoen (€211 miljoen), wat 
5,1x de mid-cyclische REBITDA vertegenwoordigt. De ondernemingswaarde omvat de netto financiële 
schuld van Solvay Indupa, die eind 2012 voor €178 miljoen onder “Activa en Passiva aangehouden voor 
verkoop” werd geboekt. De contante opbrengst voor Solvay’s aandeel in het bedrijf zal $25 miljoen 
(€18 miljoen) bedragen. De verkoop zal naar verwachting leiden tot een niet-contant nettoverlies van 
ongeveer €120 miljoen voor het aandeel van de Solvay-groep. Dit verlies bestaat uit de 
waardevermindering als gevolg van de waardering aan reële waarde van Solvay Indupa, die aan het 
eind van het boekjaar zal worden erkend, en de boeking op sluitingsdatum van verliezen door 
wisselkoerswijzigingen, die eerder werden opgenomen onder eigen vermogen, in overeenstemming met 
de IFRS-regels. 

De afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring 
van de mededingingsautoriteiten. 

Solvay Indupa werd in 1948 opgericht en is de tweede grootste pvc-producent en vierde grootste 
producent van natronloog in Zuid-Amerika. Met 936 werknemers en twee productiefaciliteiten in 
Argentinië en Brazilië genereerde Solvay Indupa in 2012 een netto-omzet van €542 miljoen. Het bedrijf 
is genoteerd op de aandelenbeurs van Buenos Aires. 
  

 

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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