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Solvay en INEOS tekenen overeenkomst over Solvay’s uitstap uit INOVYN joint venture 
 

 

Brussel, 31 maart 2016 -- Solvay en INEOS hebben de bindende overeenkomst ondertekend om hun 
chloorvinyl joint venture INOVYN te beëindigen, nadat ze hun plannen daarvoor bekend hadden gemaakt 
op 16 maart. 

Bij afronding van de transactie zal Solvay een eindbetaling ontvangen van € 335 miljoen en zal INEOS de 
enige aandeelhouder van INOVYN worden. Sluiting wordt verwacht in de tweede helft van 2016, 
afhankelijk van de gebruikelijke reglementaire goedkeuringen. 
 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 HTTPS://TWITTER.COM/INEOS 

   
 
 

Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat SOLVAY klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van 
hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren 
en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie 
en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 000 
werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie 
behoort. 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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