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Verbetering: de prijs die Braskem aanbiedt wordt in ARS (Argentijnse Peso) uitgedrukt 

Verkoop van Solvay’s meerderheidsaandeel in Solvay Indupa aan Braskem gaat door 

 

Brussel, 9 januari 2014 --- In tegenstelling tot wat we hebben gelezen in enkele artikelen in de media 
deze week, bevestigt Solvay dat de geplande verkoop van zijn aandeel van 70.59% in Solvay Indupa 
aan Braskem, de toonaangevende chemische producent in Brazilië, goed verloopt. 

De resterende aandelen van Solvay Indupa worden openbaar verhandeld op de Argentijnse 
aandelenmarkt. Onder de Argentijnse wet is Braskem verplicht om een openbaar bod te doen op deze 
uitstaande aandelen.  

Het succes van dit openbaar bod is geen voorwaarde om Solvay Indupa aan Braskem te verkopen.  

Braskem heeft een bod voorgesteld van ARS 1.35 per aandeel, gebaseerd op twee 
rechtvaardigheidsadviezen. De Argentijnse marktautoriteit (COMISION NACIONAL DE VALORES of 
CNV), verklaarde echter op 3 januari 2014, dat dit voorstel van Braskem te laag was. Braskem 
overlegt nu met de CNV om deze beslissing te begrijpen en om een nieuwe prijs te bepalen.  

In de tussentijd word het dossier, zoals gepland, voorgelegd aan de concurrentie-autoriteiten in 
Brazilië en Argentinië. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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