Informação à Imprensa

Grupo Solvay conclui cessão na área de Performance
Polyamides
Bruxelas, 31 de janeiro de 2020 - A Solvay concluiu formalmente a cessão de suas
atividades de Performance Polyamides à BASF e à Domo Chemicals.
Essa é a última etapa da transação acertada entre a Solvay e a BASF, para a qual a
Comissão Europeia exigiu a cessão de alguns dos ativos da área de Performance
Polyamides da Solvay para terceiros.
Esses ativos, que foram adquiridos pela empresa Domo Chemicals, incluem os locais
de produção de poliamidas da Solvay em Belle-Etoile e Valence (França), além de
participação em uma joint venture recém-criada entre a BASF e a Domo, em
Chalampé (França). Também envolvem locais de produção em Gorzow (Polônia),
Blanes (Espanha) e atividades comerciais na Alemanha e Itália.
A BASF adquirirá todas as atividades de Performance Polyamides da Solvay que não
foram compradas pela Domo Chemicals e que fazem parte do contrato original entre a
Solvay e a BASF, assinado no final de 2017.
A transação teve como base um valor da empresa de 1,6 bilhão de euros e o valor
líquido do caixa a ser recebido por essa cessão está estimado em cerca de 1,2 bilhão
de euros, sujeito a ajustes habituais no preço de compra pós-fechamento do negócio.
Mais informações serão disponibilizadas com a divulgação dos resultados anuais e do
quarto trimestre de 2019 da Solvay, em 26 de fevereiro.
A conclusão do negócio permitirá à Solvay fortalecer seu recentemente anunciado
programa de crescimento denominado G.R.O.W., cuja estratégia tem como base três
pilares principais – Materiais Avançados, Produtos Químicos e Soluções.
O Grupo Solvay informa ainda que no Brasil mantém sem alterações suas atividades
de produção e comercialização de produtos químicos intermediários, polímeros e
fibras e fios têxteis de poliamida, cujas fábricas estão instaladas em Paulínia e em
Santo André (SP).
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, comprometida
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e
soluções são utilizados em aviões, automóveis, dispositivos inteligentes e instrumentos
médicos, baterias, na extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que
promovem a sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais
limpa, suas formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho

melhoram a qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 27.000
pessoas em 62 países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,3 bilhões em 2018, em
90% de atividades nas quais a Solvay está entre as três maiores empresas do mundo,
resultando em uma margem de EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na
Euronext Brussels e Paris (Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos
as suas ações (SOLVY) são transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No
Brasil, a Solvay também atua com a marca Rhodia.
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