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Prayon voltooit met succes de overname van Febex en betreedt de 
elektronicamarkt  

Engis, 3 januari 2023 - Prayon, een wereldspeler in de fosforchemie, heeft vandaag de succesvolle 
overname van de aandelen van Arkema in Febex, de Europese leider op de markt van fosforzuur 
voor elektronisch gebruik, afgerond. 

Met 97% van de aandelen wordt Prayon de meerderheidsaandeelhouder van dit bedrijf in Bex, 
Zwitserland, dat ongeveer zestig mensen in dienst heeft en in 2021 een omzet van 32 miljoen euro 
boekte. Febex is de Europese leider op het gebied van de productie en commercialisering van 
fosforzuur van elektronische kwaliteit dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de vervaardiging van 
printplaten en halfgeleiders. Met zijn ultrazuivere fosforzuur en state-of-the-art faciliteiten biedt het 
ook oplossingen die voldoen aan de hoogste normen van de farmaceutische industrie. 

Deze overname is een belangrijke stap in de versterking van de positie van Prayon in de 
fosforchemie. De Groep betreedt aldus de elektronicamarkt, die in Europa en de Verenigde Staten 
een sterk groeipotentieel heeft. De overname stelt Prayon, Europese leider van de productie van 
gezuiverd fosforzuur, in staat de farmaceutische sector te betreden, toegang te krijgen tot de markt 
van polyfosforzuur en het gamma van industriële oplossingen downstream uit te breiden.  

"We zijn verheugd om de teams van Febex in de Prayon Group te verwelkomen, om onze expertise 
in fosforchemie te bundelen en om samen manieren te verkennen om verder te groeien.", aldus 
Geoffrey Close, CEO van Prayon. 
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Over Prayon  

Fosforchemie is voor ons allen van vitaal belang en omringt ons elke dag. Bij Prayon, hebben we een echte passie voor 
wat we doen. Met een erfgoed van meer dan 130 jaar ervaring zetten onze 1.200 werknemers zich in om onze klanten 
innovatieve oplossingen te bieden om hun producten te verbeteren, van bouwmaterialen tot auto's, tuinbouw, voedings- 
en gezondheidsproducten. Bij Prayon zijn wij er ook trots op dat wij innovatieve technische oplossingen, apparatuur van 
wereldklasse en hoogwaardige producten leveren die het tempo bepalen in de wereld van fosfor. Wij streven naar een 
duurzame toekomst door efficiëntere processen te ontwikkelen, hulpbronnen te beschermen en een circulaire economie te 
bevorderen. 

De Prayon-groep is gevestigd in België, heeft productievestigingen in België, Frankrijk en de Verenigde Staten en is 
eigendom van twee aandeelhouders, Office Chérifien des Phosphates (OCP) en Société Régionale d'Investissement de 
Wallonie (SRIW). 
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