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Solvay verkoopt zijn aandeel in Vinythai aan AGC Asahi Glass 

 
               

Brussel, 14 december 2016 --- Solvay heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de verkoop van zijn 58,77 
procent aandeel in zijn Thaise dochteronderneming Vinythai PCL aan het Japanse bedrijf AGC Asahi Glass (AGC) en 
stapt daarmee uit zijn Aziatische polyvinylchloride (pvc) activiteiten. 
 
De transactie is gebaseerd op een totale ondernemingswaarde van 16,5 miljard Thai Bath (€ 435 miljoen), wat 
overeenkomt met 8x de gemiddelde EBITDA over de cyclus. De afronding van deze transactie is afhankelijk van de 
gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuringen van de mededingingsautoriteiten, en zal naar verwacht in 
de eerste helft van 2017 plaatsvinden. 
  
“Deze overeenkomst volgt op Solvay’s eerdere verkoop van zijn Europese pvc-tak en de aanstaande voltooiing van de 
verkoop van zijn Braziliaanse pvc-activiteiten. Deze transacties betekenen een belangrijke mijlpaal in de 
transformatie van de Groep naar een multi-gespecialiseerde chemiegroep,” zei Vincent De Cuyper, lid van Solvay’s 
Uitvoerend Comité. 
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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 miljard 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). 
 
Vinythai beheert Solvay’s modernste chloorvinyltechnologie en is een belangrijke speler op de Zuidoost-Aziatische markt. Vinythai heeft 
450 medewerkers, realiseerde in 2015 een netto-omzet van € 436 miljoen en is genoteerd op de beurs van Thailand. 
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