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PERSBERICHT 
 
ChemicaInvest draagt aandelen Fibrant officieel over aan Highsun Holding Group Ltd. 
 
Urmond, 30 oktober 2018 - Vandaag draagt ChemicaInvest haar aandelen van Fibrant officieel over aan 
de Highsun Holding Group Ltd. Dat is een belangrijk en heugelijk moment voor alle betrokken partijen. 
Met de krachtenbundeling van de twee bedrijven ontstaat een internationale marktleider in caprolactam 
en nylon. Als marktleider gaat Highsun alle strategische kansen benutten om te bouwen aan een 
wereldwijde, stabiele nylon 6-waardeketen. ChemicaInvest - een samenwerkingsverband tussen CVC 
Capital Partners en DSM - is de huidige eigenaar van Fibrant.  
 
De hoofdpunten van de transactie zijn: 

 Highsun Holding Group koopt Fibrant BV en 60% van de aandelen van Fibrant Co. Ltd. De resterende 
40% van de aandelen in Fibrant Co. Ltd. blijft in handen van de huidige aandeelhouders in China.  

 Alle caprolactam-, ammoniumsulfaat- en aanverwante intellectuele eigendomsrechten van Fibrant zijn 
onderdeel van de overname. 

 Highsun Group heeft meer dan 5.000 medewerkers, 3.000 zakenpartners en een jaaromzet van ruim 3 
miljard euro. 

 Verkopende partij is ChemicaInvest. Deze organisatie is voor 65% eigendom van CVC en voor 35% van 
DSM.  

 Onderdeel van de deal zijn de fabrieken in Geleen (Nederland) en Nanjing (China), inclusief alle 
medewerkers. Ook de dochterondernemingen van Fibrant BV en Fibrant Co. Ltd. en hun participaties in 
andere bedrijven zijn onderdeel van de overname. Fibrant LLC (USA) is uitgesloten van de transactie. 

 Het huidige management van Fibrant blijft ongewijzigd. 
 
Alle 900 medewerkers van Fibrant gaan op de overdrachtsdatum over naar Highsun, met uitzondering van 
de medewerkers van Fibrant LLC (Amerika), dat buiten bedrijf wordt gesteld. Het minderheidsbelang van 
Fibrant in Sitech, een technische dienstverlener in Geleen (Nederland), is ook onderdeel van de overname. 
De overname past perfect bij de ‘One World, One Team’-filosofie van Highsun Group. Samen met Fibrant 
gaat Highsun Group als één team bouwen aan een wereldwijde nylon 6-waardeketen.   
 
Pol Deturck, CEO van Fibrant: “Door deel uit te maken van een solide en verantwoorde internationale speler 
in de nylonwereld creëren we continuïteit voor onze organisatie. Het stelt Fibrant in staat om ook op de 
lange termijn succesvol te zijn. Deze overname is een belangrijk moment voor Fibrant en voor onze 
medewerkers. De krachtenbundeling komt eveneens ten goede aan onze klanten en leveranciers.” 
 
Chen Jianlong, Bestuursvoorzitter van Highsun Group voegt toe: “Met deze overname realiseren we een 
nieuwe stap in onze ambitie om een wereldwijde, stabiele nylon 6-waardeketen te bouwen. Samen met 
Fibrant vormen we een toonaangevend bedrijf met een evenwichtige vertegenwoordiging in groeiende, 
opkomende markten en solide, ontwikkelde markten. Ook is er sprake van technische en operationele 
synergie. De goede reputatie van Fibrant in productkwaliteit, wereldwijde service en duurzame technologie 
is voor Highsun Group van groot belang.”  
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Noot voor redactie: 
 
Over Highsun Group 
Highsun Holding Group Ltd. is gevestigd in Fuzhou, de hoofdstad van de provincie Fujian in het zuidoosten 
van China. De groep heeft meer dan 5.000 medewerkers en 3.000 zakenpartners en is actief in de 
chemische industrie, synthetische vezels en onroerend goed. De groep is de eerste in de chemische en 
synthetische vezelindustrie die acht waardeketens volledig integreert; van de upstream-
cyclohexanonproductie tot de downstream-verfactiviteiten. De Highsun Group heeft de grootste 
caprolactamproductiefaciliteit ter wereld met een jaarlijkse output van 400.000 ton. Meer informatie over 
de Highsun Group kunt u vinden op www.highsunchina.com. 
 
Over CVC Capital Partners 
CVC Capital Partners is een toonaangevende adviesorganisatie in private equity en investeringen. Opgericht 
in 1981, heeft CVC nu een netwerk van 23 kantoren en ongeveer 400 medewerkers verspreid over Europa, 
Azië en de VS. Momenteel heeft CVC gedekte verplichtingen voor meer dan $107 miljard van wereldwijd 
toonaangevende institutionele investeerders, verspreid over haar private equity en credit strategieën. In 
totaal beheert CVC op dit moment voor meer dan $65 miljard aan middelen. De fondsen die CVC beheert of 
adviseert, worden geïnvesteerd in 50 bedrijven wereldwijd, die circa 310.000 medewerkers in dienst 
hebben in talrijke landen. Deze bedrijven hebben een gecombineerde jaaromzet van ruim $70 miljard. 
Verdere informatie over CVC? Bezoek dan: www.cvc.com.  
 
Over DSM – Bright Science. Brighter Living.™ 
Koninklijke DSM is een ‘purpose-led’ wereldwijd bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het 
gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. DSM stimuleert economische welvaart, 
milieuontwikkelingen en sociale vooruitgang om voor alle belanghebbenden duurzame waarde te creëren. 
DSM levert innovatieve bedrijfsoplossingen op het vlak van voeding voor mens en dier, persoonlijke 
verzorging en aromaproducten, medische apparatuur, groene producten en toepassingen, en nieuwe 
mobiliteit en connectiviteit. DSM en de hieraan gelieerde ondernemingen genereren een netto jaaromzet 
van ca. €10 miljard met ongeveer 23.000 werknemers. Het bedrijf is beursgenoteerd op Euronext 
Amsterdam. Meer informatie vindt u op www.dsm.com. 
 
Over Fibrant 
Fibrant is een wereldwijde producent en leverancier van hoge kwaliteit caprolactam, ammoniumsulfaat en 
aanverwante producten en van technologische services. Het hoofdkantoor staat in Urmond, Nederland, en 
het bedrijf heeft 900 medewerkers in dienst. Fibrant heeft een productielocatie in Geleen (Nederland) en 
Nanjing (China). Fibrant is sinds 2015 eigendom van ChemicaInvest, een samenwerkingsverband van CVC 
Capital Partners en DSM. Zie ook www.fibrant52.com. 
 
Voor meer informatie 
Dave Beijer of Nicole Schroder bij Fibrant 
Telefoon: +31 (0)46 702 20 70 
E-mail: ask.us@fibrant52.com 
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