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Solvay voltooit verkoop van Eco Services in de VS aan CCMP Capital 

 
 

Brussel, 2 december 2014 --- Solvay heeft de verkoop voltooid van zijn zwavelzuurproductie- en regeneratie-
activiteit Eco Services in de Verenigde Staten aan CCMP Capital Advisors LLC. 
 
De verkoop, aan een bedrijfswaarde van US$ 890 miljoen of iets meer dan 8 x de aangepaste EBITDA over 
de twaalf maanden eindigend op 30 juni 2014, maakt deel uit van Solvay’s transformatie die erop gericht is 
een sterkere groei en hogere rendementen te genereren. 

Solvay kondigde in juli de overeenkomst aan met CCMP Capital, gespecialiseerd in middenmarkt buyouts 
en vermogensgroei-investeringen in Noord-Amerika en Europa. 

Eco Services is de marktleider in de Verenigde Staten wat betreft technologieën die duurzaam zwavelzuur 
regenereren voor olieraffinaderijen. Het haalde in 2013 een omzet van € 288 miljoen met meer dan 500 
werknemers. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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 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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