Persmededeling
19 maart 2019

Topinvestering chemiebedrijf Borealis in Antwerpse haven
bekroond met Foreign Investment of the Year Trophy 2019
Opmerkelijkste buitenlandse investering komt 4de jaar op rij uit chemie en life sciences
Brussel, 19 maart 2019 – Het Oostenrijkse chemiebedrijf Borealis heeft gisteravond de
Foreign Investment of the Year Trophy 2019 gewonnen. Met deze prestigieuze prijs bekroont
Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen,
de meest opmerkelijke buitenlandse investering van het jaar. Borealis ontving de trofee uit
handen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Het is opmerkelijk dat de FIT Trophy
voor het vierde jaar op rij naar een bedrijf uit de sector van de chemie en life sciences gaat.
Na het Japanse chemiebedrijf Nippon Shokubai (2016), het Franse farmaconcern Sanofi
(2017) en de Japanse chemiegroep Kaneka (2018) werd de FIT Trophy voor het vierde jaar
op rij toegekend aan een onderneming uit de chemie en life sciences. Chemiebedrijf Borealis
gaat meer dan 1 miljard euro investeren in een nieuwe propyleenfabriek in Kallo, in de
Antwerpse haven, die tegen midden 2022 operationeel zal zijn. Het is zonder twijfel een van
de belangrijkste sectorinvesteringen van de voorbije jaren, goed voor 100 nieuwe jobs en werk
voor 1.500 mensen tijdens de constructiefase.
De nieuwe installaties van Borealis zullen tot de meest geavanceerde, energie-efficiënte en
milieuvriendelijke van de wereld behoren. Zo laat een geïntegreerde warmtekrachtkoppeling
toe om zelfvoorzienend te zijn voor een derde van de elektriciteitsbehoefte. De aanvoer van
propaan en het transport van propyleen gebeurt ook op een duurzame manier via schip en
pijpleiding. Doordat waterstof een belangrijk nevenproduct is van het productieproces kan dit
op termijn perspectieven openen voor een waterstofeconomie.
Propyleen is bovendien een van de belangrijkste bouwstenen voor de chemie-industrie. Het
is de grondstof voor onder meer polypropyleen dat onmisbaar is in tal van duurzame
toepassingen, zoals lichtgewichtmaterialen voor milieuvriendelijkere en elektrische wagens,
medische apparatuur, pijpleidingen voor zuiver drinkwater, geavanceerde verpakkingen voor
minder voedselverspilling en tal van dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen. “Dit is niet alleen een terechte
erkenning voor Borealis, maar ook een sterke waardering voor de hele chemiesector. Deze
investering van wereldformaat zet de chemiecluster in Vlaanderen nog meer op de kaart als
een van de meest gespecialiseerde en duurzaamste ter wereld. Ik wil alle medewerkers van
Borealis oprecht feliciteren en wil graag ook alle partners in het Welcome Team for the
Chemical Sector, dat we vorig jaar samen met FIT hebben opgericht, danken voor de
succesvolle samenwerking in dit dossier. Er is geen betere motivatie denkbaar om te blijven
werken aan de internationale attractiviteit van de chemie-industrie in Vlaanderen.”
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