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Solvay komt overeen met joint-venture partner Eastman Chemical Company om volledig 
eigenaar te worden van Amerikaanse celluloseacetaatschilferfabriek  

 
  
 

Brussel, 19 mei 2016 --- Solvay en Eastman Chemical Company hebben een definitieve overeenkomst 
ondertekend om hun joint venture Primester voor de productie van celluloseacetaat te beëindigen. Solvay 
verwerft daarbij Eastmans aandeel van 50 procent in de Amerikaanse fabriek en wordt zo de volledige 
eigenaar. 
  
"Na onze samenwerking van 25 jaar, zal Solvay met deze overeenkomst de levering van 
celluloseacetaatschilfers op lange termijn en op de meest economische wijze blijven verzekeren voor zijn 
eigen kabelproductie in Duitsland, Brazilië en Rusland, terwijl het tegelijkertijd de capaciteit zal afstemmen 
op de vraag," zei Philippe Rosier, President van Solvay’s Global Business Unit Acetow. 
 
Na de transactie zal Eastman de basisdiensten en grondstoffen op lange termijn leveren voor de fabriek in 
Kingsport, Tennessee. 
 
De overeenkomst zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2016 afgerond worden, afhankelijk van de 
gebruikelijke wettelijke goedkeuringen. 
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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 30 900 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). 
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