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Solvay voltooit overname van Ryton® PPS en verruimt hiermee aanbod van 

speciale polymeren  
  
Brussel, 5 januari 2015 --- Solvay heeft de overname van de Ryton® PPS (polyfenyleensulfide)-divisie van het 
Amerikaanse Chevron Phillips Chemical Company voor $220 miljoen voltooid. Hiermee verruimt Solvay zijn 
aanbod  van hoogwaardige polymeren en krijgt het toegang tot een stevige groeimarkt. 

Solvay’s Global Business Unit (GBU) Specialty Polymers heeft twee Ryton® PPS-harsproductiefaciliteiten in 
Borger (Texas, VS), een proefinstallatie en O&O-laboratoria in Bartlesville (Oklahoma, VS) en een 
compoundingfabriek in Kallo-Beveren (België) gekocht. De Groep verwelkomt ongeveer 200 nieuwe 
werknemers. Chevron Philips Chemical’s compoundingeenheid in La Porte (Texas) zal tijdelijk 
toeleveringsdiensten aan Solvay bieden en zo zorgen voor een ordelijke transitie voor de klantenbasis van 
Ryton®. 

Solvay Specialty Polymers, dat over de meest uitgebreide productenportefeuille in de sector beschikt, zal 
nieuwe bedrijfssegmenten bereiken met innovatieve en veeleisende toepassingen in de transportsector, 
voornamelijk in auto’s, in elektronica en in filterzakken. De overname maakt deel uit van Solvay’s strategische 
ontwikkeling om zich te versterken in gespecialiseerde oplossingen, om een hogere groei en sterker rendement 
te leveren en minder conjunctuurgevoelig te zijn. De overname van de Ryton® PPS-activiteiten  zal per 1 januari 
2015 in Solvay's boekhouding  worden geconsolideerd. 

 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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