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Solvay rondt verkoop af van Europese pvc-compoundactiviteiten aan OpenGate Capital 

 
Brussel, 4 juni 2014 ---  Solvay heeft de verkoop van zijn polyvinylchloride (pvc)-verbindingen Benvic Europe aan de 
Amerikaanse investeringsmaatschappij OpenGate Capital afgerond. Met deze verkoop versterkt Solvay de 
weerbaarheid van zijn portefeuille. 
 
De voltooiing volgt op de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. Solvay en OpenGate Capital kondigden hun 
verkoopovereenkomst in april aan. Benvic Europe mengt pvc en additieven, pigmenten en stabilisatoren voor het 
maken van innovatieve kunstofverbindingen die worden gebruikt  in ondermeer  de bouw-, auto- en 
verpakkingsindustrie. De omzet kwam vorig jaar uit op  ongeveer € 160 miljoen. Het bedrijf telt drie 
productiefaciliteiten voor pvc-verbindingen in Frankrijk, Italië en Spanje. De verkoop zal geen gevolgen hebben voor 
de huidige 220 werknemers van Benvic. 

 
 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

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). 
 
OpenGate Capital is een internationale particuliere investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in Los Angeles die gespecialiseerd is in de 
acquisitie en het management van bedrijven in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika. De portefeuille van de firma omvat bedrijven 
in verschillende industrietakken en heeft een omzet van bijna $ 3 miljard. Zie hier voor meer informatie. 
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