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Air Liquide versterkt partnership met BASF in Antwerpen
met drie nieuwe langetermijncontracten.
Air Liquide en BASF, een wereldleider in de chemische industrie, hebben onlangs een aantal nieuwe
langlopende contracten getekend in de Antwerpse haven (België). Air Liquide levert al meer dan 50 jaar gas
aan BASF Antwerpen en exploiteert momenteel vijf productie eenheden op de BASF site te Antwerpen.
Deze nieuwe contracten zijn gericht op een lagere CO2 footprint aanpak en zijn in lijn met de
klimaatdoelstellingen van de Groep.
Door gebruik te maken van vijf bestaande productie eenheden in het Antwerpse basin, heeft Air Liquide een
nieuwe 15-jarige overeenkomst afgesloten voor de vernieuwing van de luchtgassen voorziening voor
bestaande installaties alsook de levering van extra zuurstof aan de nieuwe Ethyleenoxide fabriek die nog
wordt gebouwd door BASF.
Air Liquide zal ook een nieuwe stikstofverwijdering eenheid (NRU) bouwen en exploiteren om BASF van
zeer zuiver gas te voorzien om een efficiëntere productie van MDI mogelijk te maken. MDI is een belangrijke
chemische component die wordt gebruikt in de isolatie van huizen die zal helpen bij het besparen van
energie in gebouwen en andere toepassingen. Deze nieuwe NRU is voorzien operationeel te zijn midden
2021.
Bovendien zal Air Liquide een deel van de methaangas fractie aankopen, die door BASF tijdens het
productieproces wordt gegenereerd en zal het valoriseren als grondstof in zijn waterstof productieenheden
op de BASF site, wat bijdraagt tot de circulaire economie en een vermindering van de CO2 -uitstoot tot
15.000 ton per jaar op de Antwerpse site.
Air Liquide is een langdurige en toonaangevende gasleverancier van het Antwerpse geïntegreerde chemie
bassin, het grootste van Europa. De Groep is ook actief betrokken bij de initiatieven om de
klimaatverandering in de haven van Antwerpen aan te pakken, zoals blijkt uit een
samenwerkingsovereenkomst met andere toonaangevende bedrijven waaronder BASF, om te onderzoeken
of het mogelijk is de CO2-uitstoot lokaal te verminderen.
Francois Jackow, Executive President en lid van het Executive comité die toezicht houdt op de activiteiten in
Europa: "We zijn verheugd om ons partnerschap met BASF, een strategische klant van de Groep, verder te
versterken. De ondertekening van deze nieuwe contracten toont de uitgebreide capaciteiten van Air Liquide
om innovatieve en duurzame oplossingen alsook klantwaarde te creëren op lange termijn. Het weerspiegelt
ook onze inzet om onze klanten te ondersteunen bij de uitdaging van de energietransitie, wat in lijn ligt met
onze 2025 klimaatdoelstellingen.”

The Large Industries business line of Air Liquide

Offers gas and energy solutions that improve process efficiency and help achieve greater respect for the environment, mainly in the
refining and natural gas, chemicals, metals and energy markets. In 2018, revenues were €5,685 million.

Air Liquide in the Benelux

Founded in Belgium in 1906 and in the Netherlands in 1913, Air Liquide currently operates 27 industrial sites throughout the Benelux.
The Group currently employs more than 1,200 people in this region, all activities taken together, and it supplies more than 65,000
customers and patients.The Air Liquide Benelux Large Industries business line operates a pipeline network stretching 2,225
kilometers, which supplies the industrial basins from Mons to Rotterdam.
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A world leader in gases, technologies and services for Industry and Health, Air Liquide is present in 80 countries with approximately
66,000 employees and serves more than 3.6 million customers and patients. Oxygen, nitrogen and hydrogen are essential small
molecules for life, matter and energy. They embody Air Liquide’s scientific territory and have been at the core of the company’s
activities since its creation in 1902.
Air Liquide’s ambition is to be a leader in its industry, deliver long term performance and contribute to sustainability. The company’s
customer-centric transformation strategy aims at profitable growth over the long term. It relies on operational excellence, selective
investments, open innovation and a network organization implemented by the Group worldwide. Through the commitment and
inventiveness of its people, Air Liquide leverages energy and environment transition, changes in healthcare and digitization, and
delivers greater value to all its stakeholders.
Air Liquide’s revenue amounted to 21 billion euros in 2018 and its solutions that protect life and the environment represented more
than 40% of sales. Air Liquide is listed on the Euronext Paris stock exchange (compartment A) and belongs to the CAC 40, EURO
STOXX 50 and FTSE4Good indexes.
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