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Solvay start productie op van alkoxylaten in twee nieuwe grootschalige fabrieken in 

Europa en Azië 
 
 

Brussel, 11 juni 2015 --- Solvay heeft de productie van alkoxylaten opgestart in zijn twee nieuwe grootschalige 
fabrieken die rechtstreeks zijn aangesloten op de pijpleiding in het Nederlandse Moerdijk en in Singapore. Beide 
eenheden bevinden zich in geïntegreerde petrochemische hubs en krijgen ethyleenoxide via speciale pijpleidingen, 
waarmee de aanlevering van deze belangrijke grondstof is verzekerd voor een brede waaier van speciale 
oppervlakteactieve stoffen van Solvay’s Novecare Global Business Unit. 
 
“In Nederland waren onze teams in staat de productie veel eerder dan gepland op te starten om te voldoen aan de 
veranderende regionale behoeften van onze klanten,” zei Emmanuel Butstraen, Directeur van Solvay’s Novecare 
Global Business Unit. "De fabrieken in Moerdijk en Singapore vormen allebei platformen om zeer concurrentiële en 
innovatieve halffabricaten te bieden en zo verder te kunnen doordringen op sleutelmarkten voor 
landbouwchemicaliën, coatings, huishoudelijke en lichaamsverzorgingsmiddelen, industriële producten en aardolie- 
en gasproductie in Europa en het Azië-Stille Oceaangebied." 
 
In zijn onlangs verworven vestiging in Moerdijk, gelegen tussen de belangrijke regionale transport- en logistieke 
hubs van Rotterdam (Nederland) en Antwerpen (België), voert Solvay de capaciteit al in het derde kwartaal op. 
 
De Novecare-fabriek in Singapore houdt volgende maand zijn openingsceremonie. De vestiging bouwt op naar 
volledige productiecapaciteit, nadat het in mei zijn testproductie met succes afrondde. Solvay’s Novecare is reeds de 
grootste producent van speciale oppervlakteactieve stoffen in Azië met 10 productievestigingen, twee Onderzoeks- 
en Innovatiecentra in Singapore en Shanghai (China), en een onlangs geopend O&I-laboratorium in Tokyo (Japan). 
 
Beide fabrieken produceren alkoxylaten, die de chemische basis vormen voor Novecare’s uitgebreide aanbod van 
speciale oppervlakteactieve stoffen, die ondermeer worden gebruikt in shampoo, detergenten, verven, 
smeermiddelen en gewasbescherming. 
 
 

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 26.000 werknemers in 52 landen en haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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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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