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Solvay en INEOS bereiken overeenkomst voor verkoop van remediepakket aan ICIG 
 

 

Brussel, 19 maart 2015 ---  Solvay en INEOS hebben een overeenkomst gesloten met International Chemical 
Investors Group (ICIG) om activa over te nemen van INEOS. Deze overeenkomst, volgend op uitgebreide gesprekken 
met de Europese Commissie in de context van de concentratiecontrole omtrent INOVYN™, is een belangrijke stap in 
het afronden van het INOVYN™-project. 
 
ICIG is een privaat industrieel bedrijf (gevestigd in Luxemburg en Duitsland) dat gespecialiseerd is in de chemische 
en farmaceutische sectoren en met 23 industriële sites in Europa en in de Verenigde Staten. 
 
De activa die worden verkocht (het remediepakket) bestaan uit:  
 

- de chloorfabrieken en EDC/VCM-fabrieken in Tessenderlo, België (behalve de chlorotolueen activiteiten die 
onderdeel van INEOS blijven) 

- de pvc-fabriek in Mazingarbe, Frankrijk  
- de pvc-fabriek in Beek, Nederland  
- de pvc- en VCM-fabrieken in Wilhelmshaven, Duitsland 
- de EDC-fabrieken in Runcorn, Verenigd Koninkrijk. 

 
De chloormembraanfabriek in Runcorn zal deel uitmaken van een 50-50 joint venture tussen INOVYN™ en ICIG. 
Onder de desinvesteringen valt tevens een deel van de potassium hydroxide activiteiten in Tessenderlo, waarbij 
ICIG via een toeleveringsovereenkomst INOVYN™ zal bevoorraden voor dat deel van de potassium hydroxide 
activiteiten die INOVYN™ zal behouden. 
 
Naar verwachting zal de creatie van INOVYN™ plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2015, na ontvangst van alle 
benodigde goedkeuringen en na beëindiging van de consultatie met de relevante werknemers van INEOS. 
 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. Solvay genereert 90% van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep 
levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de 
prestaties van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel 
telt ongeveer 26.000 werknemers in 52 landen en haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. 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. 

 

 

https://twitter.com/SolvayGroup
http://www.solvay.com/
https://www.euronext.com/en/products/equities/BE0003470755-XBRU/quotes
https://www.euronext.com/
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SOLB%3ABB
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SOLB.BR
http://www.ineos.com/
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