
 

 

Persbericht 
 

Umicore en Solvay verkopen SolviCore joint venture aan Toray 
 

Brussel, 1 juli 2015 --- Umicore en Solvay maakten vandaag de verkoop bekend van hun respectievelijke 50% 
participaties in joint venture SolviCore aan het Japanse chemiebedrijf Toray.  
 
SolviCore heeft sinds zijn ontstaan in 2006 een sterk klantenbestand opgebouwd voor zijn membraanelektrode 
assemblages voor brandstofcellen en voor de elektrolyse van protonenuitwisselingsmembranen. Toray’s expertise in 
brandstofcelmaterialen en ervaring met massaproductie zal SolviCore ten goede komen. SolviCore blijft gevestigd in 
het Wolfgang Industriepark in Hanau, nabij Frankfurt. 
 
Zowel Solvay als Umicore zullen actief blijven in de markt van brandstofcelmaterialen. Solvay zal zich toespitsen op 
zijn expertise in geavanceerde materialen, die belangrijke innovaties kunnen bieden aan de brandstofcellenindustrie 
voor ondermeer de transport- en energie-opslagmarkten. Umicore zal zich concentreren op zijn kerncompetenties 
in katalysatoren en zet de ontwikkeling en commercialisatie van elektrokatalysatoren voor de brandstofcelindustrie 
verder.  
  
 

 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 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: SOLBT.BR). 
 
UMICORE is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar 
expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business 
groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business 
units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het 
dagelijkse leven. Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen wordt 
uitgegeven aan projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en 
recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te 
ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better 
life’. De Umicore Groep beschikt over industriële sites op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd klantenbestand. De 
Groep boekte in 2014 een omzet van € 8,8 miljard (inkomsten van € 2,4 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 14.000 
mensen in dienst. 
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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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