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Solvay versterkt wereldwijd leiderschap in natriumcarbonaat 
Productiviteitsmaatregelen en capaciteitsaanpassingen zullen €100 mln/jaar besparen 

 
 

  Brussel, 6 juni 2013 --- Solvay kondigt vandaag plannen aan om zijn positie als wereldleider in 
natriumcarbonaat te versterken en de winstgevendheid van de activiteit op lange termijn te verbeteren door de 
Europese kostenbasis van 2012 terug te brengen met €100 mln per jaar vanaf 2016. Solvay zal zich richten op 
een doorbraak in de verbetering van de competitiviteit in zijn belangrijkste natriumcarbonaat eenheden in 
Europa enerzijds en de uitbreiding van natriumcarbonaat op basis van trona in Noord-Amerika anderzijds. 

Zoals eind vorig jaar aangekondigd, heeft Solvay aan een actieplan gewerkt dat rekening houdt met de 
verscheidene regionale marktwerkingen voor natriumcarbonaat, een wit kristallijn product dat hoofdzakelijk 
wordt gebruikt in toepassingen zoals glas of detergenten. Terwijl de mondiale vraag de groei van het BNP 
wereldwijd heeft gevolgd, heeft de vraag in Europa geleden onder de economische teneergang die structurele 
overcapaciteit heeft veroorzaakt. 

“We zijn vastberaden om onze kostenleiderschapspositie te versterken als zijnde de beste producent van zowel 
synthetische als natuurlijke natriumcarbonaat,” zei Pascal Juéry, President van Solvay Essential Chemicals. 
“Ons ambitieuze actieplan van drie jaar zal de groep in staat stellen om de uitdagingen aan te gaan en zich aan 
te passen aan veranderingen in een concurrerende omgeving terwijl we de winstgevendheid voor de lange 
termijn veiligstellen. 

In Noord-Amerika verhoogt Solvay, met beperkte investeringen, geleidelijk haar productiecapaciteit met 
ongeveer 12% in Green River, Wyoming, waar het best-in-class industriële tronamijnactiva beheert. 

In Europa zal Solvay een diepgaand transformatieprogramma uitvoeren in zijn 6 natriumcarbonaatfabrieken*. 
Een doorbraakverbetering in de productie van synthetische natriumcarbonaat zal Solvay’s positie als 
kostenleider in de regio versterken. De Groep zal bouwen op zijn unieke expertise en technische capaciteiten 
om aanzienlijke besparingen te bewerkstelligen op alle gebieden, zoals het doeltreffend grondstoffen-  en 
energiegebruik, en uitmuntendheid in fabrieksonderhoud, gecombineerd met een herziening van de organisatie. 

Meer specifiek, is Solvay van plan om de structurele overcapaciteit in het Middellandse Zeegebied aan te gaan 
door de natriumcarbonaatactiviteit in Povoa (Portugal) per januari 2014 te sluiten. Bovendien zal de Groep in 
Rosignano (Italië) de productiecapaciteit aanpassen aan de marktbehoeften en daarnaast aanzienlijke 
productiviteitsverbeteringen doorvoeren. Solvay zal ook op efficiëntere wijze het volle potentieel benutten van 
zijn wereldklasse synthetische fabrieken in Torrelavega (Spanje) en Devnya (Bulgarije) om zo zijn 
concurrentiepositie in Europa en voor de exportmarkten te versterken. 

Deze Europese herstructureringsmaatregelen zullen ongeveer 450 jobs treffen in 2016, waaronder Povoa. 
Solvay zal zijn uiterste best doen om de sociale gevolgen zo veel mogelijk te verlichten door voorrang te geven 
aan herplaatsingen die mogelijk zijn dankzij een groot aantal vacatures in zijn Europese sites. 

Deze maatregelen zullen Solvay’s jaarlijkse kostenbasis voor natriumcarbonaat verbeteren met €100 miljoen in 
2016 vergeleken met 2012 en zullen vanaf 2014 bijdragen aan de winstgevendheid. De Groep zal beter in staat 
zijn de klanten lokaal en wereldwijd van dienst te zijn dankzij een optimaal Europees productienetwerk. 
*Bernburg en Rheinberg in Duitsland, Devnya in Bulgarije, Dombasle in Frankrijk, Rosignano in Italië en Torrelavega in Spanje. 

 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele 
uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de 
wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-
omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: 
SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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