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Persbericht

Tessenderlo Group: bouw nieuwe fabriek voor
vloeibare meststoffen in Rouen (Frankrijk) op schema
Tessenderlo Group organiseerde vandaag een evenement om de bouwactiviteiten voor
zijn nieuwe vloeibare meststoffenfabriek op de Grand Quevilly-site van Borealis in het
Franse Rouen in de kijker te zetten. De business unit Tessenderlo Kerley International van
Tessenderlo Group bouwt er een fabriek voor de productie van Thio-Sul®
(ammoniumthiosulfaat/ATS), een product dat gebruikt zal worden voor de bemesting van
grootschalige gewassen en voor de kweek van bomen en groenten. De investering in
Rouen betreft de eerste Thio-Sul® fabriek van Tessenderlo Group in Europa en vormt een
antwoord op de toegenomen vraag op de Europese markt naar vloeibare meststoffen.
Deze vormen een aanvulling op zwavelnutriënten en beperken stikstofverlies. De nieuwe
fabriek zal ongeveer 20 mensen tewerkstellen.

“Zowel wij als onze partners zijn verheugd dat de bouw van onze nieuwe fabriek vlot
verloopt. De bouw van onze eerste Europese fabriek voor dit specifiek type vloeibare
meststof betekent een nieuwe mijlpaal voor Tessenderlo Group. Om aan de vraag van onze
Europese klanten te kunnen voldoen, importeerden we tot nu toe Thio-Sul® uit de Verenigde
Staten. Dankzij de grotere nabijheid tot de eindgebruiker zal onze nieuwe fabriek in Rouen
de toonaangevende marktpositie van Tessenderlo Kerley International op de Europese
markt verder verstevigen”, verklaarde Geert Gyselinck, BU directeur van Tessenderlo Kerley
International, tijdens het evenement.

De nieuwe fabriek zal naar verwachting opgeleverd worden in de tweede helft van 2017. De
constructie en bouw worden verzorgd door LGI (Le Gaz Intégral). De ceremonie ter
gelegenheid van de bouw van de nieuwe vloeibare meststoffenfabriek van Tessenderlo
Group in Rouen werd bijgewoond door dhr. Stefaan Haspeslagh (voorzitter raad van
bestuur Tessenderlo Group), dhr. Geert Gyselinck (BU Director Tessenderlo Kerley
International), dhr. Guillaume Bachelay (Afgevaardigde Seine Maritime), dhr. Frédéric
Sanchez (Président Rouen Métropole), mevr. Anne-Laure Marteau (Regionaal
Afgevaardigde) en dhr. Marc Massion (burgemeester Grand Quevilly).
Tessenderlo Group investeert momenteel ook in een Thio-Sul®-fabriek in East Dubuque,
Illinois (VS). Deze fabriek zal naar verwachting worden opgeleverd in de tweede helft van
2017. De nieuwe fabrieken in Rouen en East Dubuque zullen de positie van Tessenderlo
Group in de agro-sector verder versterken.
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Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding, landbouw,
water management en het valoriseren van bio-reststoffen. Er werken ongeveer 4.700 mensen voor de groep. Het
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Tessenderlo Kerley International is een business unit die speciaal werd opgericht om de groei van het
assortiment meststoffen en bodemverbeteringsproducten van Tessenderlo Kerley buiten de VS en Canada te
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