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SOLVAY VERDUBBELT ZIJN WERELDWIJDE PRODUCTIECAPACITEIT VOOR PMP 
(PARAMETHOXYFENOL) OM DE TOENEMENDE VRAAG VAN ZIJN KLANTEN WERELDWIJD BIJ TE HOUDEN  
 

Lyon, Frankrijk, 16 december 2013 ---- Solvay Aroma Performance, de wereldleider inzake 
PMP (paramethoxyfenol tevens MeHQ – methylhydrochinon genoemd), een strategische 
molecule voor monomeer- en agromarkten, heeft beslist zijn wereldwijde productiecapaciteit 
te verdubbelen om aan de toenemende vraag zowel van zijn klanten als van de bediende 
markten in de komende jaren te voldoen. 

De wereldwijde vraag naar PMP wordt gevoed door de sterke, aanhoudende groei van 
sommige markten zoals speciale polymeren, verven, de bouw, de autosector, 
consumptiegoederen en agrochemicaliën.  

“Als wereldwijd fabrikant van PMP met een leidende positie in Europa, het hele Amerikaanse 
continent en Azië, is Aroma Performance vastberaden om in dit strategische product te 
blijven investeren om de groei van zijn klanten in monomeren en agroproducten te 
ondersteunen”, zegt Rémi Rothea, wereldwijd Business Director van Performance Solutions. 

Deze belangrijke capaciteitsverhoging illustreert het engagement van Solvay om de groei van 
de PMP-markt te ondersteunen, vooral in de bloeiende Aziatische markt. 

Als erkende mondiale speler is Solvay een betrouwbare partner die, naast zijn omvattend 
gamma monomeer-stabilisatoren, hoogwaardige technische ondersteuning en service 
verleent, vooral dankzij zijn laboratoria met internationale expertise en zijn mondiale 
technische ondersteuningsteams zowel in Azië als in Europa. 

 

SOLVAY AROMA PERFORMANCE is de referentie op de markt voor monomeer-stabilisatoren en controle-elementen 
voor polymerisatie die worden gebruikt in de petrochemische industrie, en voor polymeren bestemd voor eindmarkten 
zoals de bouw, de autosector en de consumptiegoederenmarkten. Als fabrikant van het volledige gamma op difenol 
gebaseerde inhibitoren biedt Solvay Aroma Performance hightech gerelateerde diensten, in het bijzonder via zijn 
laboratoria met internationale expertise gevestigd in Shanghai en Lyon. 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer 
verantwoorde en waardescheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op 
innovatie en operationele uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn 
omzet in activiteiten waar het tot de wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 
werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). 
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