INEOS Styrolution poinformował o umowie zakupu K-Resin, producenta kopolimerów SBC
 Pierwszy zakup INEOS Styrolution wspiera ich strategię rozwoju zwaną Triple Shift
 Zwiększenie globalnego zakresu centrów produkcji SBC we wszystkich regionach
 Klienci na całym świecie skorzystają z najszerszego asortymentu specjalistycznych gatunków
SBC i możliwości rozwoju w branży
INEOS Styrolution, światowy lider w zakresie produktów styrenowych poinformował dzisiaj o
podpisaniu umowy zakupu firmy K-Resin z branży kopolimerów styren-butadien (SBC) od Chevron
Phillips Chemical Company LLC (Chevron Phillips Chemical) i Daelim Industrial Co. Ltd., obecnych
właścicieli joint-venture. Strony uzgodniły, że nie ujawnią przewidywanej ceny zakupu ani żadnych
innych szczegółów finansowych. Transakcja podlegająca zwyczajowym warunkom finalizacji i
uzgodnieniom obejmuje zakup udziałów kapitałowych K R Kopolimer Co. Ltd. (KRCC), własności
intelektualnej K-Resin® SBC oraz innych aktywów związanych z działalnością SBC. To przejęcie, po
sfinalizowaniu, pozwoli INEOS Styrolution zaopatrywać swoim klientów z zakładów produkcyjnych na
terenie obu Ameryk, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Przejęcie
podkreśla zaangażowanie Ineos Styrolution w jego strategię rozwojową Triple Shift, mocne
skoncentrowanie się na swojej styrenowej specjalizacji, dobrze wyważony podział na wszystkie
kluczowe branże i poprawienie swej globalnej pozycji.
SBC K-Resin® i istniejące marki SBC Ineos Styrolution jak Styrolux® i Styroflex® dobrze uzupełniają się
nawzajem. Połączona firma będzie oferować szeroki wybór produktów SBC klientom na całym
świecie. Szersza gama produktów SBC pozwoli jej lepiej służyć swoim klientom.
„Środki te determinują nasze pierwsze przejęcie i napędzają dalszą realizację naszej strategii rozwoju
Triple Shift. Będziemy umacniać naszą zdolność do oferowania specjalistycznych produktów
styrenowych naszym klientom i zwiększyć nasze zdolności produkcyjne w Azji. Nasi klienci będą
korzystać z naszej zdolności do zaopatrywania ich i zaspokajania ich popytu na całym świecie z naszej
rozszerzonej geograficznie obecność, z centrami produkcji SBC i ośrodkami badawczo-rozwojowych
we wszystkich głównych regionach, oraz znanej marki premium SBC K -Resin®”. – oświadczył Kevin
McQuade, dyrektor naczelny INEOS Styrolution. „Dzięki tej inwestycji będziemy jeszcze bardziej
zwiększyć naszą globalną obecność w branży produktów styrenowych”.
Chevron Phillips Chemical i Daelim Industrial Company założyły KRCC jako joint-venture w
lutym 2000. Fabryka SBC K-Resin® znajduje się w Yeosu Petrochemical Complex,
największym kompleksie petrochemicznym na południowym wybrzeżu Korei Południowej.
"Jestem pod wrażeniem jakości w zakładzie produkcyjnym, wytężonej pracy i silnej motywacji
pracowników", stwierdził Steve Harrington, prezes INEOS Styrolution na obszar Azji i Pacyfiku.
"Oczekujemy szybkiej integracji lokalnych aktywów koreańskich z działalnością naszego Korean INEOS
Styrolution."

