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Solvay gaat de grootste bicarbonaatfabriek 

van Zuid-Oost Azië bouwen in Thailand 
 

Brussel, 30 september 2013 --- Solvay, een wereldleider in de productie van natriumcarbonaat en 
bicarbonaat, maakt vandaag zijn plan bekend om de grootste fabriek voor natriumbicarbonaat van 
Zuid-Oost Azië te bouwen. Deze fabriek die in Thailand komt en een totale capaciteit van 100.000 
ton per jaar zal hebben, moet mee tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige producten voor de dynamische markten van de gezondheidszorg en van voeding in 
de regio. 
 

Solvay zal 20 miljoen euro investeren in deze fabriek die in de eerste helft van 2015 klaar moet zijn 
om het kwaliteitsvolle BICAR®-productenassortiment* in de regio te kunnen toeleveren. De fabriek 
zal worden gevestigd op de huidige Solvay-site in de industriezone in Map Ta Phut (provincie 
Rayong, Thailand) en zal dan ook haar voordeel kunnen halen uit de aanzienlijke synergieën op het 
gebied van infrastructuur, nutsvoorzieningen en toelevering. 
 

De fabriek zal ook een nieuwe generatie van de BICAR®-productie-technologie gebruiken die een 
minimum aan afval voortbrengt, de terugwinning van energie optimaliseert en de opbrengst 
maximaliseert. Het project krijgt de volledige steun van de Thaise Investeringsraad. 

 

“Dit project is het recentste voorbeeld van de Solvay-strategie van duurzame groei in Azië. Het 
versterkt ons mondiaal leiderschap op het gebied van natriumbicarbonaat en natriumcarbonaat. 
Met de nieuwe fabriek zullen we kunnen zorgen voor een snelle, veilige en betrouwbare 
bevoorrading van de gezondheids- en voedingsmarkten in de regio met onze BICAR®-producten,” 
zei Pascal Juéry, voorzitter van Essential Chemicals bij Solvay. 

 

Naast uitbreiding in Azië, verstevigt Solvay ook zijn productienetwerk in Europa, met recente 
investeringen in Dombasle (Frankrijk) en Torrelavega (Spanje). Deze beide fabrieken kregen GMP-
Pharma (Good Manufacturing Practice) en CEP-certificeringen voor farmaceutische producten, na 
recente wetswijzigingen in Europese geneesmiddelen.  

 
*BICAR® is een productenassortiment van hoge kwaliteit dat gebruikt wordt in allerlei industrieën, zoals voeding, 
cosmetica, farmaceutische producten en industriële toepassingen. 

 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer 
verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op 
innovatie en operationele uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn 
omzet in activiteiten waar het tot de wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 
werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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