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Chemie- en farmasector grote winnaar
Foreign Investment of the Year Trophy
Datwyler, Nippon Shokubai en Pfizer winnen samen alle categorieën
Brussel, 25 februari 2016 – Nippon Shokubai heeft gisterenavond de ‘Foreign Investment of
the Year 2016’ Trophy gewonnen van Flanders Investment & Trade (FIT). Het Japanse
chemiebedrijf haalde het in de finale van twee andere sectorbedrijven: Datwyler en Pfizer.
“Deze erkenning onderstreept opnieuw het belang van de chemie- en farmasector voor de
Vlaamse economie en werkgelegenheid”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van
essenscia vlaanderen, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences.
In totaal waren 4 van de 9 genomineerden voor de FIT-Trophy voor de meest opmerkelijke
buitenlandse investering van het jaar ondernemingen uit de chemie en farma, namelijk
Datwyler (Alken), Evonik (Antwerpen), Nippon Shokubai Europe (Zwijndrecht) en Pfizer
(Puurs). In elk van de drie geografische categorieën – Americas, Europe en Asia, Africa &
Middle East – werd een sectorbedrijf bekroond.
De hoofdprijs ging naar Nippon Shokubai, dat ook de beste was in de categorie Azië. Het
Japanse chemiebedrijf investeert 350 miljoen euro in de productiesite in Zwijndrecht. Het gaat
om de bouw van een nieuwe productie-eenheid voor acrylzuur en een grootschalige uitbreiding
van de productiecapaciteit voor superabsorberende polymeren (SAP) die onder meer worden
gebruikt in wegwerpluiers en incontinentiemateriaal. De investering levert 70 extra jobs op en
is de grootste ooit voor de Japanse onderneming.
Datwyler Pharma Packaging, een onderdeel van de Zwitserse multinational Datwyler Group,
won in de categorie Europa. De onderneming produceert verpakkingsonderdelen in rubber en
kunststof voor de farmasector. Datwyler startte recent met de bouw van een hypermoderne
menghal in Alken, een investering van 25 miljoen euro. Het bedrijf telt meer dan 600
medewerkers en behoort daarmee tot de 50 grootste werkgevers in de provincie Limburg.
In de categorie Noord- en Zuid-Amerika was het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer de winnaar.
Vorig jaar investeerde de onderneming 155 miljoen euro in twee hoogtechnologische
productie-eenheden voor vaccins en injectiespuiten, goed voor 100 extra jobs. De vestiging in
Puurs is Pfizers grootste productie- en verpakkingseenheid in Europa.
“Investeringen zijn de beste garantie voor de verankering op lange termijn van de chemische,
kunststofverwerkende en farmaceutische industrie in Vlaanderen. Met een investeringsritme
van zowat 1 miljard euro per jaar was de sector in de periode 2010-2014 goed voor bijna 40%
van het totale investeringsbedrag van buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen. Ik wil alle
sectorbedrijven uitdrukkelijk bedanken voor hun investeringen en de bijhorende jobcreatie in
Vlaanderen en vraag de Vlaamse regering om de competitiviteit van de industrie verder te
blijven versterken,” zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen.
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