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A Wanhua Industrial 

A Fortune Global kínai kiadású Top500 

2011. évi lista: 299. hely

Székhelye: Yantai

A Wanhua profil 
• Wanhua Ipari Csoport a leggyorsabban növekvő poliuretán alapanyag és 

kapcsolódó termékeket gyártó és forgalmazó cég

• A cégcsoport fő profilja az MDI és TDI gyártás

• Ázsia és a csendes-óceáni térség legnagyobb izocianát gyártója

• az izocianát technológia globális vezető innovátoraként ismerik világszerte

• 2010-ben üzembe helyezi a világ legnagyobb legintegráltabb izocionát-
gyárát

• Jelenleg  40 országban értékesíti termékeit

• A BorsodChem felvásárlásának köszönhetően, a Wanhua a német BASF és 
Bayer mögött a harmadik legnagyobb izocianát termelővé vált Európában

• Wanhua az egyetlen vegyipari cég Kínában, amely elnyerte a 
"Környezetbarát Vállalat” címet

MDI & TDI 

• MDI: A difenilmetán-diizocianát (MDI) A kemény habok
felhasználási területei főként az 
– építőipar, 
– hűtőgépgyártás, 
– csomagoló- és szigetelőanyag-gyártás

• TDI: A toluol-diizocianát (TDI) A lágy poliuretán habok
alapanyaga, elsősorban 
– gépjármű-ülések, 
– autókárpitok és 
– matracok gyártásához használják

A Wanhua csoport



A Wanhua csoport tagjai I.

• Yantai Wanhua Poliuretán Co.
– 1978: Kezdetben szintetikus bőrgyár
– 1983: Az ötéves terv keretén belül

az egyik projekt eredményeként 
poliuretán ipar alapját lerakják Kínában

– Ázsiában elismert PU, PVC, TDI és
MDI alapanyagokat gyártó

– 2001-ben csatlakozik a Wanhua Industrial Group-hoz, és 
ebben az évben jelenik meg a sanghaji értéktőzsdén

– 2002-ben megkapja az ISO minősítést
– Csoporttagként a nevéhez kötődik a BorsodChem 

felvásárlása

A Wanhua csoport tagjai II.

• Wanhua Ecoboard Co.
– Környezetbarát anyagokból készít

farostlemezeket, faforgács és egyéb préselt 
lemezeket a bútorgyártáshoz

• Wanhua Energysav Co.
– Kifejlesztett egy külső homlokzati szigetelő

rendszert, mely biztonságos és energia takarékos

• Wanhua International Resources Co. 

A Wanhua csoport legfontosabb 
telephelyei 

Tengerentúli Irodák:

1. USA, Media

2. Hollandia, Luchthaven 
Schiphol

3. Dubai 3638, Dubal, U.A.E

4. Powai, Mumbai

5. USA, Houston

6. Japán, Tokió

7. Oroszország, Moszkva 

A Wanhua jövőbeli stratégiai tervei
• Az európai terjeszkedésben nagyban kíván támaszkodni a BorsodChemre, 

mert termelésének több mint felét nyugat-európai piacokon helyezi el

• A csoporton belül a BorsodChem feladata a Wanhua európai üzleti
tevékenységének ellátása

• A kazincbarcikai társaság termelését tovább kívánják bővíteni, a vállalatot 
pedig Európa legversenyképesebb izocianát-gyártójává szeretnék alakítani 

• A kazincbarcikai gyártókapacitások megszerzése mellett tehát az akvizíció
másik célja a BorsodChemen keresztüli piaci terjeszkedés volt

• Továbbra is  a K+F, az energiaipar valamint a feldolgozó ipar
továbbfejlesztése a cél 

A BorsodChem 
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Termékpaletta

• Kezdetben szintetikus műtrágya

• Műanyag üzletág (PVC gyár beindítása)

1963 és finomkémiai termékek

• 1973-ban ISO minősítést szerez

• Rendszerváltás után MDI  

• 10 évvel később a TDI



Európai terjeszkedés

•2000 a cseh MCHZ felvásárlása 

(Ostrava)

• 2005 a lengyel Petrochemia  

Blachownia akvizíciója   

(Kędzierzyn-Kozle)

• 2011 Wanhua Industrial -

együttműködés

Társadalmi felelősségvállalás 

•2011 a Kémia Nemzetközi éve - egy egész éves 

rendezvénysorozat - fiatal generációk részére 

•REACH alkalmazása

(REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORISATION, 

RESTRICTION), a vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, 

engedélyezése és korlátozása

2011 a Kémia Nemzetközi Éve REACH

• A REACH az egyik legkomplexebb és legmesszebb 
ható vegyi anyagra vonatkozó szabályozás, amelyet 
az európai jogrendszer valaha adaptált.

Nemzetközi stratégiai szerepük

• Európai piacok megszerzése

• magyar, cseh, lengyel, belga, horvát, olasz és 

angol jelenlét

• Ázsiai piacok elérése

• Sanghai, Ningbo, Yantai, Foshan, Peking

Európai piacok
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Ázsiai piacok Kutatási lehetőségek

• A világpiaci III. hely – következő lépések?

• További stratégiai elképzelések?

• Amerikai piac alaposabb megismerése?

• Minőség megőrzése, javítása?

• A BorsodChem jövője a cégcsoporton belül?

• Európai hídfőállás?

• A kanzincbarcikai lakosság és a BC kapcsolata?

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


