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Solenis ja BASF vievät paperi- ja vesikemikaaliyksikköjen fuusion
päätökseen
Yhdistynyt yhtiö tulee toimimaan Solenis-nimellä maailmanlaajuisena, paperialan ja
teollisuuden vesiteknologiaan keskittyvänä erityiskemikaaliyhtiönä.
WILMINGTON, Delaware, Yhdysvallat – Viranomaisten hyväksynnän myötä BASF ja
Solenis ovat viimeistelleet aikaisemmin ilmoitetun fuusion, jossa BASFin märän pään
kemikaaleihin keskittyvä paperi- ja vesikemikaaliyksikkö yhdistyy Soleniksen kanssa.
Yhdistetyn yhtiön liikevaihto on noin 3 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja se tulee
toimimaan Solenis-tuotemerkin alaisena. Yhtiön pyrkimyksenä on laajentaa
kemikaalitarjontaa sekä tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja asiakkaille sellu-, paperi-,
öljy- ja kaasu-, kaivos-, biojalostus-, energia- ja kemiallisten prosessien alalla sekä
kunnallisilla ja muilla teollisilla markkinoilla.
BASF tulee omistamaan 49 prosenttia tästä yhdistetystä yhtiöstä, ja Solenis johto sekä
Clayton, Dubilier & Ricen (CD&R) hoitamat rahastot omistavat yhteisesti 51 prosenttia.
Uudessa Solenis-yhtiössä on noin 5 200 työntekijää, ja sen myynti-, palvelu- ja
tuotantovalmiudet tulevat kasvamaan kaikkialla maailmassa.
Fuusio käsittää BASFin Performance Chemicals -kemikaaliyksikön paperi- ja
vesiresurssit, mukaan lukien tuotantolaitokset Bradfordissa ja Grimsbyssä (IsoBritannia), Suffolkissa (Virginian osavaltio, Yhdysvallat), Altamirassa (Meksiko),
Ankleshwarissa (Intia) ja Kwinanassa (Australia) sekä niihin liittyvän omaisuuden,
mukaan lukien immateriaalioikeudet. BASFin paperipäällystekemikaalien yksikkö ei
sisälly fuusioon.
“Vahvojen perintöjemme yhdistäminen luo johtavan, maailmanlaajuisen
asiakaskeskeisen ratkaisuntarjoajan paperi- ja vesiteollisuuden aloille. Näiden alojen
asiakkaat hyötyvät yhdistetyistä vahvuuksistamme, joiden myötä he saavat vertaansa
vailla olevan valikoiman toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita, huippuluokan
innovaatioita sekä tietotaitoa”, sanoo John Panichella, Solenis yhtiön pääjohtaja ja
toimitusjohtaja.
“Voimien yhdistäminen Soleniksen kanssa on oikea päätös BASFin paperi- ja
vesikemikaalien yksikölle, jotta jatkuvaa kasvua voidaan ylläpitää. Yhdessä tulemme
tarjoamaan laajimman mahdollisen valikoiman maailmanlaajuisen paperi- ja

vesiteollisuuden alan erityiskemikaalitarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita”, lisää Anup
Kothari, BASFin Performance Chemicals -yksikön johtaja.
“Yhdistämällä nämä kaksi erittäin menestynyttä ja toisiaan täydentävää yhtiötä luodaan
entistä vahvempi maailmanlaajuinen yritys, jonka tulevaisuudennäkymät pitkän aikavälin
kasvun ja arvonluonnin suhteen ovat vahvistuneet”, kertoo David Scheible, Soleniksen
hallituksen puheenjohtaja sekä CD&R:n neuvonantaja.
Tutustu tarkemmin maailmanluokan tekniikan ja käytännöllisen innovaation
voittamattomaan yhdistelmään: www.Solenis.com/MoreReadyThanEver
Tietoja Solenis:sta
Solenis on johtava, maailmanlaajuinen erikoiskemikaalien valmistaja, joka palvelee vettä
paljon kuluttavia aloja, kuten sellu-, paperi-, öljy- ja kaasu-, kemiallisen käsittelyn,
kaivosteollisuuden, biojalostuksen sekä energia- ja kunnalliset markkinoita. Fuusion
viimeistelyn hetkellä tuoteportfolio sisältää laajan valikoiman prosessi-, funktionaalisen ja
vedenkäsittelyn kemiantekniikkaa sekä huipputason valvonta- ja hallintajärjestelmiä.
Asiakkaat käyttävät näitä teknologioita tehostaakseen toimintoja, parantaakseen
tuotteiden laatua, suojellakseen tuotantolaitosten käyttöomaisuutta ja pienentääkseen
ympäristövaikutuksia. Yhtiön pääkonttori on Wilmingtonissa (Delawaren osavaltio,
Yhdysvallat) ja sen 41 tuotantolaitosta sijaitsevat strategisesti ympäri maailmaa. Yhtiön
palveluksessa on noin 5 200 ammattilaista 120 maassa viidellä eri mantereella.
Lisätietoja Solenis -yhtiöstä saa vierailemalla sivustolla www.solenis.com/fi.
Tietoja Clayton, Dubilier & Rice:sta
Vuonna 1978 perustettu Clayton, Dubilier & Rice on yksityinen sijoitusyhtiö, jonka
strategia perustuu vahvempien yritysten luontiin. CD&R on perustamisestaan lähtien
hoitanut 27 miljardin dollarin sijoituksia yhteensä 84 yhtiöön, varainsiirtojen
kokonaisarvon ollessa yli 125 miljardia dollaria. Yhtiöllä on toimistot New Yorkissa ja
Lontoossa. Lisätietoja saa vierailemalla sivustolla www.cdr-inc.com.
Tietoja BASF:sta
BASF luo kemiaa ympäristöystävällistä tulevaisuutta varten. BASF yhdistää taloudellisen
menestyksen ympäristönsuojeluun ja yhteiskunnalliseen vastuuseen. BASF-konsernin
yli 115 000 työntekijän panos edistää yhtiön asiakkaiden menestystä lähes kaikilla aloilla
ja maailman miltei jokaisessa maassa. Toiminta on järjestetty neljään osa-alueeseen:
kemikaalit, erityiskäyttötuotteet, toiminnalliset materiaalit ja ratkaisut sekä maatalouden
ratkaisut. BASFin myynti oli vuonna 2017 yli 60 miljardia euroa. BASFin osakkeilla
käydään kauppaa Frankfurtin (BAS), Lontoon (BFA) ja Zürichin (BAS) pörsseissä.
Lisätietoja saa vierailemalla osoitteessa www.basf.com.
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