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Solvay voltooit overname van Chemlogics in de Verenigde Staten 

 

Brussel, 31 oktober 2013 --- Solvay maakt vandaag bekend dat de overname van het private 
bedrijf Chemlogics in de Verenigde Staten is afgerond, na goedkeuring van de Amerikaanse 
concurrentie-autoriteit. 

Door de overname van Chemlogics, die deel is van de in gang zijnde omvorming van Solvay tot 
leverancier van innoverende chemische oplossingen, wordt Solvay’s Novecare business unit een 
toonaangevende onderneming met een ruime portefeuille van chemische oplossingen op maat 
voor de snelgroeiende olie- en gasmarkt. 

De acquisitie van Chemlogics zal beduidende synergieën opleveren, dankzij een verbrede 
klantenportefeuille en een ruim assortiment van innoverende producten en technologieën die 
spelers in de oliewinningsindustrie wereldwijd in staat stelt om competitief en veilig olie en gas te 
kunnen winnen en daarbij het waterverbruik te verminderen.  

Solvay maakte op 7 oktober 2013 plannen bekend om Chemlogics over te nemen voor $1,345 
miljard in contanten. Chemlogics, opgericht in 2002 en gevestigd in het Californische Paso Robles, 
had over de afgelopen twaalf maanden een omzet van ongeveer $500 miljoen en telt 277 
werknemers. Alle activa van de onderneming bevinden zich in de Verenigde Staten en bestaan uit 
drie productiesites met een jaarcapaciteit van meer dan 300 KT, acht formuleringscentra en zes 
onderzoeks- en technische faciliteiten. 

“Deze overname versnelt de transformatie van Solvay tot een Groep met een hogere groei en 
sterkere marges en leidt tot een grotere aanwezigheid in de groeiende Amerikaanse energiemarkt,” 
aldus Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. “De uitbreiding van Solvay’s aanbod in de olie- en 
gasmarkt past bij onze doelstelling om een model van duurzame chemie te worden en een bijdrage 
te leveren aan de overgang naar steeds schonere vormen van energie voor een groeiend aantal 
consumenten.” 

 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën 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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