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Wanhua-BorsodChem, globális együttműködés 
a fenntartható fejlődés jegyében

A Wanhua Chemical Group vállalati kultúrája révén az in-
novációra és kiváló üzemvitelre helyezi a hangsúlyt, így 
a világ leggyorsabban fejlődő poliuretán nyersanyag és 
kapcsolódó termékek gyártója és piaci értékesítője, mely 
jelentős hatást gyakorol a világ PU piacára. 2011-ben 
megvásárolta az európai székhelyű BorsodChemet, mely 
akvizíció által mindkét vállalat regionális szintű szereplő-
ből globális szereplővé lépett elő és ennek következtében 
létrejött a világ harmadik legnagyobb izocianát gyártója.
 A Wanhua a világ elsőszámú MDI gyártója szellemi tu-
lajdonjogokkal rendelkező vezető globális technológiájával 
valamint a legnagyobb és legintegráltabb izocianát gyártó 
komplexumával. 
 A BorsodChem Európa vezető MDI, TDI és PVC por, alap 
vegyi anyagok és speciális vegyi anyagok gyártója. A válla-
lat Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban és Magyar-
országon rendelkezik termelő létesítményekkel, melyek 
egyenletes növekedést mutatnak Európában. Magabizto-
san megvetette a lábát, ahonnan vállalati tevékenységét 
tovább bővítheti. A BorsodChem hosszú távú fejlődését 
a Wanhua Chemical Group biztosítja jelentős beruházá-
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Wanhua-BorsodChem, global partnership
for sustainable development

Wanhua Chemical Group, with the corporate culture of 
striving for innovation and operation excellence, is the 
world’s fastest growing producer and marketer of polyu-
rethane raw materials and related products with signifi-
cant influence on the worldwide PU market. Its acquisition 
of the European based BorsodChem in 2011 turned both 
companies from regional players into one global company 
and created the third largest isocyanate producer in the 
world.
 Wanhua is the world’s number one MDI manufacturer 
with intellectual property rights leading global technology 
and with the largest and most integrated isocyanate man-
ufacturing complex. 
 BorsodChem is leading European producer of MDI, TDI, 
PVC resins, base chemicals and specialty chemicals. With 
manufacturing facilities in Poland, Czech Republic and 
Hungary the company is growing steadily throughout Eu-
rope and have gained a confident foothold from which to 
extend its operations further. This long-term development 
of BorsodChem is secured by the Wanhua Chemical Group 
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si programjaival, a piaci növekedéssel összhangban álló 
gyártókapacitások bővítésével valamint a PVC és izocianát 
gyártás integrációjából is további előnyre tesz szert.
 A Csoport megfelel az üzleti etika és a biztonsági szab-
ványok legmagasabb előírásainak, valamint elősegíti a 
„zöld kémia” és a környezettudatos felelősségvállalást. A 
Wanhua-BorsodChem kiváló minőségű alapanyagok be-
szállítója olyan iparágakban, mint a hűtőipar, autóipar, ital, 
építészet, divat, műszaki eszközök, bútor és ágymatrac, 
csomagolóanyagok, festékek és bevonatok, gyógyszeripari 
és gumigyártó ipar.
 A régió fejlesztésének támogatása érdekében a Wanhua 
Csoport létrehozta a Sino-Hungarian Borsod Ipari Zónát a 
BorsodChem kazincbarcikai telephelye mellett (Magyar-
ország), amely egy 3 milliárd dolláros együttes beruházást 
foglal magában és eddig már 51 vállalatot vonzott a kör-
zetbe.
 A Wanhua-BorsodChem Kína állami szintű vállalata, 
amely támogatja az ország tengerentúli gazdasági és ke-
reskedelmi együttműködési zónáit.  
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through major investment programs, enlarging production 
capacities in line with market growth, as well as benefiting 
further from the integration between PVC and isocyanate 
production. 
 The group adheres to the highest standard of business 
ethics and safety standards as well as promotes “green 
chemistry” and environmental responsibility. Wan-
hua-BorsodChem supplies high quality raw materials for 
all kinds of goods in a wide range of industries such as re-
frigeration industry, automotive industry, beverages, con-
struction, fashion, technical devices, furniture & bedding, 
packaging materials, paints and coatings, pharmaceutical 
and rubber manufacturing industry.
 In order to support development in the region, Wanhua 
Group has established the Sino-Hungarian Borsod Indus-
trial Zone next to BorsodChem’s site in Kazincbarcika, Hun-
gary that will involve a combined investment of $3 billion 
and has attracted 51 companies. 
 In addition Wanhua-BorsodChem is China’s state level 
company supporting the country’s overseas economic and 
commercial cooperation zones.  
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