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Forse investering Nippon Shokubai bewijst aantrekkingskracht van
de chemische industrie
Japans chemiebedrijf investeert 350 miljoen euro en creëert
70 extra jobs door productie-uitbreiding in Zwijndrecht
Brussel, 12 mei 2015 – “Een investering van 350 miljoen euro die 70 extra jobs oplevert:
dergelijk positief economisch nieuws wordt niet elke week aangekondigd en bewijst dat
Vlaanderen een thuishaven is voor de chemische industrie.” Dat zegt Frank Beckx,
gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen over de aangekondigde investering van Nippon
Shokubai in de vestiging in Zwijndrecht.
Het Japanse chemiebedrijf Nippon Shokubai kondigde vandaag officieel aan dat het 350
miljoen euro investeert in de productiesite in Zwijndrecht. Het gaat om een grootschalige
uitbreiding van de productiecapaciteit voor superabsorberende polymeren (SAP) en de bouw
van een nieuwe productie-eenheid voor acrylzuur. De nieuwe productie-installaties zouden
operationeel moeten zijn in het tweede kwartaal van 2018.
“De vestiging in Zwijndrecht wordt hiermee wereldwijd de tweede grootste productiesite van
Nippon Shokubai. Himeji in thuisland Japan blijft de grootste, maar de fabriek in het Antwerpse
havengebied wordt wel groter dan de vestiging in het Amerikaanse Houston, toch nog altijd de
grootste chemiecluster van de wereld. Dat is een bijzonder krachtig signaal naar buitenlandse
investeerders en een illustratie van de aantrekkingskracht van onze chemische industrie.
Niettemin is het belangrijk dat onze regeringen permanent blijven werken aan het versterken
van de concurrentiekracht van onze industrie om ook in de toekomst dergelijke strategische
investeringen te kunnen aantrekken”, zegt Frank Beckx.
Vooral de bijkomende tewerkstelling is goed nieuws voor de ruime Antwerpse regio met zowat
70 extra jobs en de creatie van een vijftigtal indirecte banen. Dat is een toename van het aantal
arbeidsplaatsen met bijna driekwart. “Deze langetermijn-investering betekent vooral dat Nippon
Shokubai gelooft in de troeven van de chemische industrie in onze regio om van hieruit niet
alleen de Europese markt te bedienen, maar ook nieuwe markten aan te boren in Afrika en het
Midden-Oosten. essenscia wil het management van Nippon Shokubai Europe dan ook
feliciteren met deze omvangrijke investering”, aldus Beckx.
Nippon Shokubai is een Japans chemiebedrijf, opgericht in 1941, dat gespecialiseerd is in de
productie van acrylzuur en superabsorberende polymeren (SAP) voor een brede waaier aan
toepassingen, waaronder wegwerpluiers. Het Japanse bedrijf is een koploper in technologische
innovaties, heeft wereldwijd meer dan 4.000 medewerkers en beschikt over productieinstallaties in Japan, China, Indonesië, Singapore, de Verenigde Staten en België. De vestiging
in Zwijndrecht, tevens de Europese hoofdzetel, is opgestart in 1999 en telt momenteel 97
personeelsleden en 35 indirecte medewerkers.
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