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Solvay en INVISTA vernieuwen hun joint venture-overeenkomst voor de 
langetermijnproductie van polyamide tussenproducten 

 

Brussel, 25 april 2014 --- Solvay en INVISTA hebben hun joint venture-overeenkomst vernieuwd 
voor de vervaardiging van adiponitrile (ADN), een belangrijk tussenproduct in het maken van 
Polyamide 6.6. 

Deze langetermijnovereenkomst schept duidelijkheid over het zeggenschap en de bedrijfsvoering  
van Butachimie, waarin beide ondernemingen een belang van 50 procent hebben. Butachimie 
beheert in Chalampé (Frankrijk) de grootste ADN-fabriek ter wereld. 

Beide partijen zijn overeengekomen dat Butachimie voordeel zal hebben van INVISTA's nieuwste 
en best beschikbare technologie om butadieen op basis van ADN te produceren. INVISTA is 
hiervan de exclusieve eigenaar.  

In deze overeenkomst heeft Solvay eveneens een optie op het voorbehouden van capaciteit in de 
nieuwe ADN-fabriek die INVISTA van plan is te bouwen in China. 

"Deze overeenkomst geeft zicht op de langetermijn voor onze gemeenschappelijke activiteit en zal 
de competitiviteit van Solvay’s GBU Polyamide & Intermediates verbeteren. Bovendien zorgt het 
voor meer flexibiliteit voor onze strategische ontwikkeling op middellangetermijn," zei Jean-Pierre 
Clamadieu, CEO van 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 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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