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Solvay schorst productie van natriumcarbonaat op in Egypte,  

maar handhaaft productie van ongebluste kalk 
 
 
Brussel, 28 april 2016 --- Solvay zal de productie van natriumcarbonaat in Alexandrië, Egypte, tot 
nader order opschorten, omdat sterk gestegen energiekosten de winstgevendheid van de fabriek 
ondermijnd hebben. Klanten zullen bediend worden vanuit de andere natriumcarbonaatfabrieken van 
Solvay.  

De productie van ongebluste kalk zal in de vestiging in Alexandrië worden voortgezet en heeft goede 
vooruitzichten, onder meer in de bouw. Ongebluste kalk, of calciumoxide, wordt gebruikt in staal, pulp 
en papier en in het ontmijnen van goud. 

Solvay streeft ernaar de impact van deze beslissing voor zijn medewerkers zoveel mogelijk te 
beperken en zoekt onder andere naar alternatieve toepassingen voor dit gunstig gelegen industrieel 
platform. 

De beslissing om de productie tijdelijk stil te leggen, zal leiden tot een waardevermindering van 
ongeveer €90 miljoen, na belasting, die Solvay in zijn resultaten van het eerste kwartaal van 2016 zal 
boeken. 

De winstgevendheid van de natriumcarbonaatfabriek is sinds 2014 aan het dalen toen de stijging van 
de gasprijs met factor 2,5 niet kon compenseren voor de aanhoudende inspanningen van Solvay om 
de productieprestaties te verbeteren via een lagere energieconsumptie en betere operationele 
efficiëntie. 
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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). 
 

Solvay’s Soda Ash & Derivatives GBU is een wereldleider in zijn sector. Het produceert natriumcarbonaat voor de glas-, detergenten- 
en chemische markten en ontwikkelt oplossingen op basis van natriumbicarbonaat en trona voor de gezondheids-, voedings-, 
diervoeder- en rookgaszuiveringsmarkten. SA&D heeft 11 industriële vestigingen wereldwijd met meer dan 3.500 werknemers en is in 
meer dan 90 landen actief. 
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Ce communiqué de presse est également disponible en français. – This press release is also available in English. 
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