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Avantium verkoopt een bioaromaten 

octrooiportefeuille aan TNO 

 

AMSTERDAM, 24 februari 2020, 07:00 CET – Avantium heeft een bioaromaten octrooiportefeuille 

verkocht aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, 

TNO. De verkoop omvat zowel octrooien als knowhow voor technologieën die bio-derivaten voor 

polymeren en coatings produceren. Deze technologieën liggen buiten de strategische focus van 

Avantium en worden nu door TNO verder ontwikkeld.   

 

Avantium heeft een uitgebreid portfolio van hernieuwbare technologieën gericht op plantaardige 

polyesters. Avantium beoordeelt voortdurend de best mogelijke opties voor een innovatie, inclusief de 

desinvestering ervan aan een geschikte partij. Zanna McFerson, Managing Director, Avantium 

Renewable Chemistries: “Deze octrooiportefeuille op het gebied van bioaromaten past goed in de 

ontwikkelingsstrategie van TNO. Avantium zal TNO op dit gebied blijven ondersteunen en kan eigen 

single flow testapparatuur leveren om de R&D-inspanningen van TNO te versnellen.” 

  

Over Avantium 
Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper in de duurzame 

chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare koolstofbronnen als 

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 (polyethyleenfuranoaat). Avantium heeft de YXY-

technologie 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). 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 
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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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