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Solvay sluit overeenkomst voor de verkoop van zijn belang in Solvay Indupa aan      

Unipar Carbocloro uit Brazilië 
 
 

Brussel, 3 mei 2016 ---  Solvay heeft een definitieve overeenkomst gesloten met Braziliaanse chemiegroep Unipar 
Carbocloro om zijn aandeel van 70.59% te verkopen in Solvay Indupa. 
 
“De verkoop van Indupa volgt onze eerder aangekondigde vervroegde uittreding van onze pvc joint venture als deel 
van Solvay’s transformatie in een gespecialiseeerde chemiegroup,” zei Vincent De Cuyper, lid van het directiecomité 
van Solvay. “Met de overname van Indupa, kan Unipar zijn strategische positie in de waardeketen van natronloog en 
chloor versterken waarmee het zijn positie in PVC vergroot en Indupa verder kan ontwikkelen.” 
 
De transactie is gebaseerd op een totale ondernemingswaarde van US$ 202,2 miljoen, die onderhevig is aan de 
gebruikelijke aanpassingen. 
 
De afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring van de 
mededingingsautoriteiten.  
 
PVC en natronloog producent Solvay Indupa werd in 1948 opgericht en heeft 956 werknemers en twee 
productiefaciliteiten in Brazilië en Argentinië, waar het genoteerd staat op de aandelenbeurs van Buenos Aires. 
Solvay had Indupa al geklassificeerd onder “Activa aangehouden voor verkoop”.  
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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 30 900 
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). 
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