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Solvay neemt kennis van afwijzing van Braskems overname van Solvay Indupa door 

Braziliaanse concurrentie-autoriteit 
 
 
 

Brussel, 12 november 2014 --- Solvay neemt kennis van de beslissing van de Braziliaanse concurrentie-
autoriteit CADE om de voorgenomen acquisitie van Solvay’s 70,59% meerderheidsaandeel in Solvay 
Indupa door het Braziliaanse chemiebedrijf Braskem, af te wijzen. Het besluit was genomen tijdens een 
openbare zitting die eerder vandaag plaatsvond.  
  
Terwijl Solvay de details van de beslissing afwacht, bevestigt het dat zijn strategische richting 
onveranderd blijft. Solvay zal, zodra mogelijk, naar alternatieve oplossingen zoeken voor de verkoop van 
Solvay Indupa, Zuid-Amerika’s tweede grootste pvc-producent en vierde grootste producent van 
natronloog. 
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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 EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English. 
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