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Solvay en INEOS lanceren INOVYN, een toonaangevende chloorvinylproducent
Brussel, 1 juli 2015 --- Solvay en INEOS maken de lancering bekend van hun joint venture INOVYN, een competitieve
chloorvinylproducent van wereldklasse, in navolging van de goedkeuring door de Europese Commissie.
“Solvay’s transformatie heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de oprichting van INOVYN. Ons bedrijf zal zich
blijven richten op het vergroten van zijn groei, winstgevendheid en veerkracht,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van
Solvay. “Ik wil alle betrokken teams bedanken voor hun inzet en ik wens het allerbeste toe aan alle werknemers die
een nieuw avontuur beginnen en die zullen zorgen voor het welslagen van INOVYN.”
“De INOVYN joint venture voegt twee bedrijven samen met een sterk erfgoed in de chloorvinylindustrie en zet
daarmee een bedrijf neer dat klaar is om te gedijen in een steeds veranderende omgeving,” zei Jim Ratcliffe,
Voorzitter van INEOS. “Dit is een bedrijf van daadwerkelijk wereldformaat, goed geplaatst om snel in te spelen op de
vragen van klanten in een uitdagende, competitieve markt.”
De definitieve voorwaarden van de joint venture-overeenkomst zijn niet wezenlijk veranderd vergeleken met de
voorwaarden die in juni vorig jaar werden aangekondigd. Bij de totstandkoming van de joint venture heeft Solvay
een contante vooruitbetaling van €150 miljoen ontvangen, behoudens gebruikelijke aanpassingen zoals het feitelijke
niveau van het werkkapitaal. Bovenop de bijdrage van de volledige Europese chloorvinylactiviteiten aan de joint
venture, heeft Solvay ook passiva overgedragen met een geschatte waarde van €260 miljoen. Na drie jaar zal Solvay
uit INOVYN stappen en een verdere, resultaatgebonden betaling ontvangen waarvan de streefwaarde €280 miljoen
bedraagt, met een minimum van €95 miljoen. Daarna zal INEOS de enige eigenaar van de onderneming zijn.
Eveneens met ingang van 1 juli koopt Solvay het belang van 25% van BASF in de pvc-joint venture SolVin*. De
financiële details van deze transactie worden niet bekendgemaakt. Bovendien zijn Solvay en INOVYN
overeengekomen om basischemicaliën te blijven leveren aan de site van BASF in Antwerpen.
INOVYN, waarvan het hoofdkantoor in Londen is gevestigd, heeft een proforma omzet van meer dan €3 miljard en
heeft 4.300 werknemers in dienst op 18 locaties in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden
en het Verenigd Koninkrijk. Beide partners zullen in gelijke mate vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de joint
venture.
*SolVin: JV tussen Solvay (75%) en BASF (25%). Solvay heeft zijn vinylactiviteiten, voorheen onderdeel van SolVin, ingebracht in INOVYN.
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Persbericht
De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waardescheppende 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 26.000 werknemers in 52 landen en haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat
genoteerd op EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).
INEOS is een wereldwijde producent van petrochemische producten, speciale chemicaliën en olieproducten. Het bestaat uit 15
bedrijven met elk een groot chemisch erfgoed. Haar productienetwerk omvat wereldwijd 51 productiefaciliteiten in 11 landen. De
producten van INEOS leveren een belangrijke bijdrage aan het redden van het leven, het verbeteren van de gezondheid en van de
levensstandaard wereldwijd. De verschillende bedrijven produceren de grondstoffen die essentieel zijn voor het maken van een breed
assortiment van goederen: dit gaat van verf tot kunststof, van textiel tot technology, van medicijnen tot gsm’s. Kortom, chemische
stoffen geproduceerd door INEOS verbeteren bijna elk aspect van het moderne leven.
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