Press release

Avantium krijgt €7.5 miljoen subsidie van
Nationaal Programma Groningen bevestigd
AMSTERDAM, 7 december 2020, 10:00 CET – Avantium N.V., een toonaangevend
technologiebedrijf in de duurzame chemie, maakt bekend dat het Nationaal Programma
Groningen de toekenning van een subsidie van €7,5 miljoen euro aan het bedrijf heeft
bevestigd ter ondersteuning van de bouw van een 5 kiloton FDCA (furandicarboxylzuur)
fabriek

op

het

Chemiepark

in

Delfzijl. Deze

subsidie

maakt

deel

uit

van een

financieringsmix van €30 miljoen die Avantium en het Groningse consortium* in januari
2020 zijn overeengekomen en die eerder is aangekondigd.

Het Nationaal Programma Groningen - een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de Provincie
Groningen en tien gemeenten - investeert in projecten die bijdragen aan de toekomst en welvaart
van Groningen, gericht op economische ontwikkeling, de kwaliteit van de leefomgeving,
energietransitie en duurzaamheid. Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen heeft
vanochtend de toekenning aan Avantium van een subsidie van €7,5 miljoen ter ondersteuning van
de bouw van Avantium’s FDCA-fabriek bevestigd en aangewezen als een "icoonproject" voor de
regio. FDCA is de belangrijkste bouwsteen voor PEF (polyethyleen furanoaat), een plantaardige,
volledig

recyclebare

kunststof

met

een

combinatie

van

milieuvoordelen

en

uitstekende

functionaliteit. De FDCA-fabriek zal volgens plan in 2023 worden opgestart en zal zorgen voor
ongeveer 60 banen in de regio.
Avantium CEO Tom van Aken: "We zijn blij met de steun van het Nationaal Programma Groningen
voor de bouw van onze eerste commerciële fabriek. Met de Noordelijke regio delen we de ambitie
om een volledig duurzame chemische industrie te realiseren".
Avantium en het Groningen consortium hebben eerder dit jaar al een overeenkomst gesloten over
de voorwaardelijke financieringsmix van €30 miljoen voor de bouw van de FDCA-fabriek. De €7,5
miljoen subsidie van het Nationaal Programma Groningen maakt deel uit van deze financieringsmix.
Avantium en het Groningse consortium zullen de details over de resterende €22,5 miljoen indien
van toepassing nader bekendmaken.

* Het Groningen consortium bestaat uit de provincie Groningen, Groningen Seaports en de regionale
investeringsfondsen

NOM

(Investerings-

en

Ontwikkelingsmaatschappij

voor

Noord-Nederland),

FondsNieuweDoen, Investeringsfonds Groningen en Groeifonds.

Over Avantium
Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper in de duurzame
chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare koolstofbronnen als
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alternatief voor chemicaliën en kunststoffen op basis van fossiele grondstoffen. Het bedrijf heeft
momenteel drie technologieën in de demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de
YXY® planten-naar-plastic-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in een breed scala
aan chemicaliën en kunststoffen, zoals PEF (polyethyleen furanoaat). Avantium heeft de YXYtechnologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland. De tweede
technologie is de Dawn Technology™ die niet-voor-voedsel-bestemde biomassa omzet in industriële
suikers en lignine om de chemische en materiaalindustrie te laten overschakelen naar niet-fossiele
grondstoffen. In 2018 opende Avantium de DAWN-proefbioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. De
derde technologie heet Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardige
MEG (mono-ethyleenglycol). Avantium is bezig met het opschalen van de Ray Technology™ en de
demonstratiefabriek in Delfzijl is op 7 november 2019 geopend. Naast de ontwikkeling en
commercialisering van hernieuwbare chemietechnologieën levert het bedrijf ook geavanceerde
katalyse R&D-diensten en -systemen aan klanten in de raffinage- en chemische industrie. Avantium
werkt samen met gelijkgestemde bedrijven over de hele wereld om revolutionaire duurzame
chemieoplossingen
te
creëren,
van
uitvinding
tot
commerciële
schaal.
De aandelen van Avantium zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (symbool:
AVTX). Avantium is opgenomen in de Euronext Amsterdam SmallCap Index (AScX). De kantoren en
het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Voor meer informatie:
Caroline van Reedt Dortland, Director Communications, Avantium
+31-20-5860110 / +31-613400179,
caroline.vanreedt-dortland@avantium.com

Disclaimer
Dit Nederlandse persbericht bevat een vertaling van het volledige, Engelse persbericht. Bij
verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend .
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