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Solvay en Ineos dienen herzien remedieplan in voor goedkeuringsproces 

van  Europese Commissie 
Brussel, 28 Februari 2014 --- Volgend op het eerdere besluit van de Europese Commissie om haar 
evaluatie naar de voorgestelde Joint Venture tussen Solvay en INEOS voort te zetten in een fase II 
onderzoek, zijn de partijen samen overeengekomen om een aangepast remedieplan in te dienen om  
tegemoet te komen aan de bezwaren die de Europese Commissie heeft opgeworpen. 
 
Het voorgestelde remediepakket dat gisteren werd ingediend bij de Europese Commissie, omvat de 
verkoop van de pvc fabrieken te Schkopau (Duitsland), Beek (Nederland), Mazingarbe (Frankrijk) tezamen 
met de chloor-alkali, EDC en MVC eenheden te Tessenderlo (België). Al deze eenheden zijn in bezit van  
INEOS en zijn strategisch belangrijk binnen de Europese chemische sector. Zij zijn in staat om te 
wedijveren als succesvolle alleenstaande eenheden als eigendom van een derde partij. 
 
De Europese Commissie zal nu dit remediepakket evalueren samen met verder marktonderzoek dat het 
zou willen verrichten vóór een definitief besluit  te nemen.  
 
Indien een afstoten van de fabrieken nodig zou zijn om goedkeuring van de Commissie te krijgen, dan is 
dat onderhevig aan de volledige consultatie met werknemersvertegenwoordigers. 
 
Solvay en INEOS zullen hun activiteiten onafhankelijk van elkaar voortzetten tot  afronding van deze 
transactie, die afhankelijk is van voorgenoemde goedkeuringen en procedures. 
 

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, varierend 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). 

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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