Persbericht

Solvay stapt uit koelmiddelen met verkoop van activiteiten in Frankfurt aan Daikin
Brussel, 30 januari 2015 --- Solvay heeft een overeenkomst gesloten met Daikin in Japan voor de verkoop van
zijn Duitse activiteiten op het gebied van koelmiddelen en van drijfgassen voor farmaceutische toepassingen,
nu Solvay’s Global Business Unit Special Chemicals zich steeds meer richt op selecte segmenten met hoge
toegevoegde waarde in fluorspecialiteiten en hoogzuivere chemicaliën.
Solvay’s GBU Special Chemicals gaat alle bedrijven op de site in Frankfurt afstoten. Circa 75 werknemers gaan
over naar Daikin. De afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke opschortende voorwaarden,
waaronder de goedkeuring van de toezichthouders in Duitsland en Oostenrijk.
"Solvay Special Chemicals heeft de afgelopen 18 maanden goede vorderingen gemaakt met de uitvoering van
zijn bijgestelde groeistrategie. Herzieningen van de portefueille zullen zich toespitsen op markten die een
onderscheidende vakkennis vereisen, waarbij we onze innovaties willen versterken en ons, samen met onze
partners, verder willen onwikkelen tot nichespelers," zei Bernd Wilkes, President van Solvay Special Chemicals.
De verkoop van de bedrijven in Frankfurt volgt na de afstoting van de Life-Science-activiteiten in 2013.
Sindsdien heeft Special Chemicals zich toegelegd op fluorspecialiteiten met een nieuwe fabriek in Duitsland die
toepassingen biedt voor de agrochemische industrie, en met een verhoogde productiecapaciteit in China ter
ondersteuning van de sterke groei van de elektronische industrie. Bovendien heeft het recent zijn
aluminiumsoldeercapaciteit en -producten versterkt met de overname van Flux Schweiß- und Lötstoffe.

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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