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Laatste fase van EU goedkeuringsproces: Commissie onderwerpt 

remediepakket Solvay en INEOS aan marktonderzoek 
 

Brussel, 11 maart 2014 --- Na overleg heeft de Commissie besloten om een alternatief 
remediepakket aan een marktonderzoek te onderwerpen. Het remediepakket bestaat uit 
zowel de LVM-activa (Beek in Nederland, Mazingarbe in Frankrijk en Tessenderlo in België), 
als de pvc- en VCM-fabrieken in Wilhelmshaven (Duitsland) en mogelijk de EDC- en 
chloormembraanfabrieken in Runcorn (Verenigd Koninkrijk). Dit remediepakket zal getest 
worden in plaats van het pakket dat op 27 februari werd voorgelegd.  

Gesprekken met de Commissie gaan door tijdens de fase van het marktonderzoek en 
vooruitlopend op een definitieve beslissing over een goedkeuring, nu voorzien op 16 mei. De 
partijen hebben er vertrouwen in dat de voorgenomen joint venture uiteindelijk goedkeuring 
zal krijgen.  

Solvay en INEOS zullen hun activiteiten onafhankelijk van elkaar voortzetten tot afronding 
van deze transactie, die afhankelijk is van voorgenoemde goedkeuringen en procedures. 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer 
verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. Solvay genereert 90 % van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij 
tot de wereldtopdrie behoort. De Groep levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart 
of elektriciteit en elektronica, met één doel: de prestaties van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de 
samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.400 werknemers in 56 landen en 
haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in 
Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
INEOS is een wereldwijde producent van petrochemische producten, speciale chemicaliën en olieproducten. Het bestaat 
uit 15 bedrijven met elk een groot chemisch erfgoed. Haar productienetwerk omvat wereldwijd 51 productiefaciliteiten in 
11 landen. De producten van INEOS leveren een belangrijke bijdrage aan het redden van het leven, het verbeteren 
van de gezondheid en van de levensstandaard wereldwijd. De verschillende bedrijven produceren de grondstoffen die 
essentieel zijn voor het maken van een breed assortiment van goederen: dit gaat van verf tot kunststof, van textiel 
tot technology, van medicijnen tot gsm’s. Kortom, chemische stoffen geproduceerd door INEOS verbeteren bijna elk 
aspect van het moderne leven. 
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