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Solvay en INEOS krijgen goedkeuring van Europese Commissie voor de creatie  
van INOVYN joint venture 

 

 

Brussel, 9 juni 2015 ---  Solvay en INEOS hebben de definitieve goedkeuring gekregen van de Europese Commissie 
om INOVYN, hun 50-50 chloorvinyl joint venture, op te richten. 
 
Deze beslissing komt na de goedkeuring van de Commissie voor de overname door International Chemical Investors 
Group’s (ICIG) van de ondernemingen die door INEOS als remedie dienden te worden verkocht.  
 
INEOS en Solvay zullen nu de laatste voorbereidingen treffen om hun overeenkomst te sluiten en om INOVYN op te 
richten op 1 juli 2015. 
 
“Wij zijn verheugd over het bereiken van deze zeer belangrijke mijlpaal en kunnen nu voortgaan met INOVYN. De 
joint venture zal de troeven van de chloorvinylactiviteiten van INEOS en Solvay verenigen en zo een bedrijf van 
wereldformaat creëren dat beter in staat zal zijn om tegemoet te komen aan zijn klanten en snel in te spelen op de 
veranderingen op de Europese markten,” zegt Chris Tane, CEO van INEOS ChlorVinyls en toekomstig CEO van 
INOVYN. 
 
“De formatie van INOVYN is een beduidende stap in de heroriëntatie van Solvay’s portefeuille en bedrijfsprofiel,” zegt 
Karim Hajjar, Financieel Directeur van Solvay. “INOVYN zal een uiterst competitieve en solide speler zijn die de 
langetermijnbelangen van onze klanten verzekert en van de werknemers die deel zullen uitmaken van de joint 
venture.” 
 
INOVYN zal zijn hoofdzetel in Londen vestigen en een proforma omzet hebben van meer dan €3 miljard, met activa 
verspreid over 18 sites in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.  
 
Het bestuur van INOVYN zal worden verdeeld tussen INEOS en Solvay, met een gelijke vertegenwoordiging in de 
Raad van Commissarissen. Het dagelijks bestuur van het bedrijf zal worden geleid door een Uitvoerend Comité, 
bestaande uit Chris Tane als CEO, Mike Maher als Financieel Directeur en Julie Taylorson als Directeur Aankopen (nu 
allen INEOS); en Filipe Constant als Business Director, Jean-Michel Mesland als Operationeel Directeur en Otto 
Grolig als Directeur van de Juridische Dienst (nu allen Solvay). 
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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. 
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