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Solvay breidt zijn aanbod van speciale polymeren uit met overname van Ryton® PPS 
 
Brussel, 4 september 2014 --- Solvay heeft een overeenkomst afgesloten om de Ryton®PPS  
(polyfenyleensulfide) divisie te kopen van het Amerikaanse petrochemisch bedrijf Chevron Phillips Chemical 
Company voor $ 220 miljoen. Hiermee breidt Solvay zijn aanbod uit van hoogwaardige polymeren en begeeft 
het zich op een stevige groeimarkt. 

Solvay Specialty Polymers, dat al over de meest uitgebreide productenportefeuille in de sector beschikt, zal 
nieuwe bedrijfssegmenten en klanten kunnen bereiken en zijn aanbod verruimen in veel innovatieve en 
veeleisende toepassingen. Ryton® PPS heeft een sterk aandeel in de automobielsector, waar het metalen 
onderdelen vervangt om auto's lichter en zuiniger te maken. Het heeft eveneens leidende posities wereldwijd 
in de elektronica, waar het componenten brandbestendiger maakt, en in filterzakken die met Ryton® PPS langer 
meegaan in hun gebruik om vervuiling van steenkoolcentrales te verminderen. 

“Ryton® PPS past perfect binnen onze unieke portefeuille van speciale polymeren en versterkt onze 
ongeëvenaarde capaciteit om onze klanten oplossingen te bieden in dynamische innovatieve 
eindgebruikersmarkten,” zei Augusto Di Donfrancesco, Algemeen Directeur van Solvay Specialty Polymers.  

Solvay zal van Chevron Phillips Chemical twee Ryton® PPS harsproductiefaciliteiten in Borger (Texas, V.S.) 
kopen, de proefinstallatie samen met O&O-laboratoria in Bartlesville (Oklahoma, V.S.) en een 
compoundingfabriek in Kallo-Beveren (België). De fabriek van Chevron Phillips Chemical in La Porte (Texas) zal 
tijdelijk toeleveringsdiensten bieden aan Solvay. 

Synergieën uit de aankoop, commerciële activiteiten en uitmuntendheidsinitiatieven zullen de prestaties verder 
versterken. Chevron Phillips Chemical ontwikkelde onlangs een zeer innovatieve PPS-productietechnologie 
waarvan het volledige potentieel nog onbenut is. Solvay zal hierin investeren en zijn eigen technische expertise 
en operationele uitmuntendheidsprocessen toepassen om de capaciteit van deze nieuwe technologie in de 
volgende drie jaar te vergroten. Daarbij zal het gebruik maken van het talent en de kwaliteiten van de 200 
werknemers van Ryton® PPS die deel gaan uitmaken van de Groep. 

De overname maakt deel uit van Solvay’s strategische ontwikkeling in een aanbieder van meer gespecialiseerde 
oplossingen, die een hogere groei en sterker rendement levert en die minder conjunctuurgevoelig is. De 
overeenkomst zal in het laatste kwartaal van 2014 afgerond worden onder voorbehoud van de gebruikelijke 
eindvoorwaarden. 

VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

De internationale chemiegroep SOLVAY  staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer 
verantwoorde en waardescheppende oplossingen. Solvay genereert 90% van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot 
de wereldtopdire behoort. De Groep levert aan veel markten, variërende van energie en milieu tot auto en luchtvaart of 
elektriciteit en elektronicam met één doel: de prestaties van zijn klanten te verhogen, en de levenskwaliteit van de 
samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel tels ongeveer 29.400 werknemers in 56 landen en 
haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op  NYSE EURONEXT in Brussel 
en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).  
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