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Solvay rond overname af van Erca’s industriële activa in Brazilië om productie 

van oppervlakte-actieve middelen te verdubbelen 
 
 
 

Brussel, 3 april 2014 --- Solvay heeft de overname voltooid van de speciale chemicaliën van ERCA Química, Ltda. in 
Brazilië. Hiermee kan de Groep zijn productiecapaciteit van oppervlakte-actieve middelen in het land meer dan 
verdubbelen en zich uitbreiden in één van ‘s werelds grootste markten van huishoudelijke en persoonlijke 
verzorgingsproducten en agrochemie. 
 
De afronding van de overname volgt één maand nadat de Braziliaanse mededingingsautoriteit CADE de transactie 
goedkeurde tussen Solvay’s global business unit Novecare en ERCA, dat is gevestigd in Itatiba stad, in de staat Sao 
Paulo. 
 
De transactie omvat de locale activa van ERCA in speciale chemicaliën, zijn portefeuille van agrochemische 
producten en huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. Hierdoor versterkt Novecare zijn commerciële 
netwerk, de nabijheid bij zijn klanten en zijn innovatiepijplijn. 
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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). 
 
Solvay Novecare is wereldwijd toonaangevend in gespecialiseerde oppervlakte-actieve stoffen en een belangrijk producent van polymeren, 
amines, guar en fosforderivaten. Solvay Novecare werkt aan formuleringen die allerlei consumptieproducten en geavanceerde industriële 
toepassingen specifieke functionele eigenschappen geven. Hierdoor worden ze geschikt voor gebruik als reinigingsmiddel, zijn ze gemakkelijk 
verspreidbaar, kan er een gel van gemaakt worden en krijgen ze vochtinbrengende eigenschappen, worden penetrant, werken als verzachter 
of geven het materiaal zijn textuur. Deze formuleringen worden aangewend in shampoos, detergenten, verf en smeermiddelen en ook bij 
gewasbescherming, mijnbouw, en energieopwekking en -stimulering. Novecare beschikt over een wereldomspannend netwerk van 25 
fabrieken en zeven O&O-centra. Klanten in groeilanden zien het bedrijf als een uitstekende partner, een innovatieplatform dat duurzame 
oplossingen biedt. 
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