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Europese Commissie zet onderzoek van voorgenomen chloorvinyl joint 

venture tussen Solvay en INEOS voort  
 

 
Brussel, 5 november 2013 --- Solvay en INEOS bevestigen dat de Europese Commissie heeft 
besloten om haar evaluatie van de voorgestelde 50/50 joint venture voor hun Europese 
chloorvinylactiviteiten voort te zetten. Dit besluit volgt op de oorspronkelijke aanmelding van de 
voorgenomen transactie bij de Commissie in september 2013. 

In deze tweede fase van het onderzoek zullen Solvay en INEOS medewerking aan de Commissie 
blijven verlenen en verdere informatie verstrekken als daar om wordt verzocht. 

Beide ondernemingen blijven er vertrouwen in hebben dat de voorgenomen joint venture zal worden 
goedgekeurd door de Commissie, mogelijk in het voorjaar van 2014. Hiermee zou een competitieve, 
duurzame onderneming ontstaan die in de behoeften van afnemers kan blijven voorzien in de snel 
veranderende marktomgeving van Europa en het zeer uitdagende economische klimaat. 

 

 
De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën 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). 

 
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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