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Solvay stopt investering in Solvay Biomass Energy in de V.S. 

 
 
Brussel, 12 juli 2016 --- Solvay heeft besloten om niet langer te investeren in de productie van getorreficeerde 
biomassa via zijn joint venture Solvay Biomass Energy (SBE) met het Amerikaanse bedrijf New Biomass Holding. De 
marktontwikkeling loopt achter bij de verwachtingen zonder duidelijke prognoses voor de toekomst. 
 
Sinds de oprichting in 2014 heeft SBE zich toegelegd op de ontwikkeling van getorrificeerde houtpellets en de 
productie daarvan op industriële schaal om deze innovatieve en hernieuwbare energietechnologie te 
commercialiseren als aanvulling op of vervanging van steenkool voor gebruik in elektriciteitscentrales.  
 
SBE is erin geslaagd om hoogwaardige getorrificeerde pellets te produceren, maar de aanhoudend ongunstige 
economische omstandigheden en de beduidend lagere energieprijzen betekenden dat de commerciële doelstelling 
niet kon worden bereikt. Door de huidige lage olieprijzen is die technologie niet levensvatbaar, en vanwege het 
gebrek aan duidelijke marktvooruitzichten op de middellange termijn heeft Solvay besloten om haar investeringen 
in de joint venture na twee jaar financiële ondersteuning niet langer voort te zetten.  
 
Solvay blijft betrokken bij het investeren in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die haar eigen 
broeikasgasuitstoot en die van haar klanten verminderen om bij te dragen aan de bestrijding van 
klimaatverandering.  
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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 Energy Services is een Global Business Unit van de Solvay-groep, en gespecialiseerd in energie- en CO2-beheer en de implementatie van nieuwe 
oplossingen voor het terugdringen van klimaatveranderingen. Solvay Energy Services is werkzaam in 10 landen, beheert € 900 miljoen aan 
energieaankopen en ontwikkelt activiteiten met derden op het gebied van energie- en CO2-efficiëntie, duurzame energie en hernieuwbare energie. Solvay 
Energy Services is werkzaam in alle belangrijke takken van de industrie (auto-industrie, metaalnijverheid, papier, dienstverlening, voedingswaren, chemie 
enz.) met als doel de energiekosten en de CO2-voetafdruk terug te dringen. 
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