
 
 

 

Persbericht 
 

 

Solvay en INEOS plannen Solvay’s vervroegde uittrede 
uit de INOVYN joint venture 

 

Brussel, 16 maart 2016 --- Solvay en INEOS maken vandaag hun voornemen bekend om hun 50/50 chloorvinyl joint 
venture INOVYN eerder op te heffen dan aanvankelijk gepland. INEOS wordt dan de enige aandeelhouder. 
 
Solvay en INEOS creëerden INOVYN in juli 2015, met Solvay’s uitstap voorzien voor juli 2018. 
 
Op het moment van de uitstap, zou Solvay een finale uittredingsvergoeding van € 335 miljoen ontvangen. 
 
"Dankzij de snelle en efficiënte integratie van de teams en activa, is INOVYN nu een solide en duurzame speler in 
chloorvinylactiviteiten. Dit maakt het mogelijk voor ons om de uittrede van Solvay te vervroegen en ons verder te 
richten op de transformatie van de portefeuille van de Groep, terwijl we tevens een eerste stap zetten in de 
schuldafbouw,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. 
 
"INEOS is zeer tevreden met de voorgenomen vervroegde overname van INOVYN’s volledige aandelenkapitaal. 
Chloorvinylactiviteiten staan centraal bij grote petrochemische bedrijven zoals het onze en door deze geplande 
acquisitie zal INOVYN een eigenaar hebben met een langetermijnvisie die stabiliteit biedt voor het bedrijf en zijn 
werknemers,” aldus Jim Ratcliffe, Voorzitter van INEOS. 
 
De uitvoering van de overeenkomst zou in de tweede helft van 2016 moeten plaatsvinden, afhankelijk van het 
sluiten van de definitieve overeenkomst en de gebruikelijke goedkeuringen van de toezichthouders. 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 HTTPS://TWITTER.COM/INEOS 

   

Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat SOLVAY klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van 
hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren 
en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie 
en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 000 
werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie 
behoort. 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. 

 

CONTACTEN SOLVAY 
 

Caroline Jacobs Maria Alcon-Hidalgo Jodi Allen  Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov 

Media Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations 
+32 2 264 1530 +32 2 264 1984 +1 9733573283 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687 

 

   

                                                   CONTACT INEOS               CONTACT INOVYN 

           Richard Longden 
  Media Relations 
 +41 216 277 063 

           Craig Welsh 
           Media Relations 

          +44 19 28 511 528 

 

 
Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English. 
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