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Solvay voltooit verkoop van Duitse koelmiddelactiviteiten aan Daikin 

 
 

Brussel, 5 mei 2015 ---  Solvay heeft de verkoop voltooid aan Daikin van zijn Duitse activiteiten op het gebied van 
koelmiddelen en van drijfgassen voor farmaceutische toepassingen. De verkoop is onderdeel van de strategie van 
Solvay’s Special Chem Global Business Unit (GBU) die zich steeds meer richt op selecte segmenten met hoge 
toegevoegde waarde in de groeiende automobiel- en elektronicasector. 
 
De overname behelst alle bedrijven van Special Chem op de site in Frankfurt en circa 75 werknemers gaan over naar 
Daikin.  
 
Special Chem is een nieuwe GBU die Solvay’s GBU’s Special Chemicals, Rare Earth Systems en de fluorafdeling van 
de GBU Aroma Performance groepeert. Deze combinatie versterkt de innovatiekracht van de GBU en zijn plaats in 
de sectoren fluorspecialiteiten, in elektronische chemicaliën met hoge zuiverheidsgraad en autocatalysatoren. 
 
Special Chem met hoofdzetel in Seoel, Zuid-Korea, heeft een netto-omzet van € 850 miljoen en telt wereldwijd 
3.100 werknemers. 
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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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