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Solvay verkoopt Europese pvc-compoundactiviteiten aan OpenGate Capital 

 
Brussel, 10 april 2014 --- Solvay heeft een overeenkomst gesloten om zijn polyvinylchloride (pvc) verbindingen 
Benvic Europe te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij OpenGate Capital. Met deze afstoting 
versterkt Solvay de weerbaarheid van zijn portefuille verder. 
 
Benvic Europe mengt PVC en additieven, pigmenten en stabilisatoren voor het maken van innovatieve 
kunstofverbindingen die vervolgens verwerkt worden in toepassingen voor verschillende markten, zoals auto’s, 
vliegtuigen, de medische sector en de bouwindustrie. 

“Deze verkoop maakt deel uit van Solvay’s transformatie om een hogere groei en sterkere kasstromen te behalen 
and draagt bij aan de vermindering van zijn afhankelijkheid van de economische conjunctuur,” zei Jacques van 
Rijckevorsel, lid van het Uitvoerend Comité van Solvay. “De lange termijn investeringsstrategie van OpenGate 
Capital zal Benvic in staat stellen om gebruik te maken van groeimogelijkheden in Europa.” 
 
In 2013 boekte Benvic een omzet van ongeveer €160 miljoen. Het bedrijf heeft zo’n 220 werknemers verspreid over 
Europa, in zijn drie productiefaciliteiten van pvc-verbindingen in Frankrijk, Italië en Spanje. De afstoting zal geen 
gevolgen hebben voor Benvic’s huidige werknemersaantal. 
 
De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2014 worden afgerond en is afhankelijk van de goedkeuring 
van de mededingingsautoriteiten. 
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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). 
 
OpenGate Capital is een internationale particuliere investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in Los Angeles die gespecialiseerd is in de 
acquisitie en het management van bedrijven in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika. De portefeuille van de firma omvat bedrijven 
in verschillende industrietakken en heeft een omzet van bijna $2 miljard. Zie voor meer informatie. 
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