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MDI SPLITTER

Grand Opening Ceremony
Rotterdam June 2013

Vlnr: Jim Miller, Keystone Project Director (achter); Ben de Jong, European Finance Director Polyurethanes; Tony Hankins, President Polyurethanes (achter)
Max van der Meer, European Operations Director Polyurethanes, Bas Pulles, Commissioner of the Netherlands Foreign Investment Agency; Jeannette Baljeu, Deputy Mayor Rotterdam;
Hans Smits, CEO Port of Rotterdam; Peter Huntsman, CEO & President; Jon Huntsman, Founder & Chairman

Op 18 juni 2013 werd met een ‘Grand Opening Ceremony’ de MDI Splitter-installatie bij Huntsman Rotterdam officieel geopend. De realisatie van de Splitter naast de bestaande MDI 2-fabriek
is een project (genaamd Keystone) met uitzonderlijk hoge veiligheidseisen en prestaties en een unieke doorlooptijd: van ontwerp tot oplevering 18 maanden. Engineeringbureaus Tebodin
en 4Front Engineering kregen daar in het voorwoord van de ceremonie door Max van der Meer alle credits voor. Max had de eer om op het podium een aantal bijzondere gasten te laten
spreken voor de 220 genodigden.

CEO & President
Peter Huntsman
Dankbaar voor unieke en
uitstekende samenwerking
autoriteiten en bedrijfsleven
in Rotterdam

Operations Director Europe
Max van der Meer
Ik ben uiteraard verschrikkelijk trots hier te mogen staan en het projectteam
te bedanken voor een zeer goede en veilige prestatie. En daarbij alle gasten
te mogen verwelkomen om dit moment met ons te delen

De speech van oprichter Jon M. Huntsman met vier van zijn
56 kleinkinderen (Kimberly, James, Caroline en Amber) inspireert
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Jeanette Baljeu
De chemiecluster in Rotterdam is zeer
belangrijk voor Rotterdamse Haven

Jon Huntsman ontving uit handen van Sjors Buitenhuis een gesigneerd Alpe d’HuZes teamshirt. Team Huntsman haalde in twee jaar 60000 euro op voor het kankerfonds door deel
te nemen aan Alpe d’HuZes en op een dag maximaal zes keer de Alpe d’Huez te beklimmen.

Bas Pulles
Topsector Chemie profiteert van langetermijninvesteringen Huntsman in Europa

Peter Huntsman: ‘Investeren in Europa is juist nu de moeite waard. De inspanningen die jullie nu leveren in samenwerking en verduurzaming van de keten zal zich op de lange termijn zeker
terugbetalen. In China hebben we misschien wel betere winstmarges, maar hebben we er nog een grote concurrent bij, namelijk de overheid en de autoriteiten. De openhartigheid en de
kwaliteit van het netwerk zoals hier in Rotterdam, is zeer waardevol. Ik wil daarom ook de autoriteiten bedanken voor de unieke en oprechte samenwerking in dit gebied. We zijn erg blij met
de erkenning van onze business hier in Europa en dat blijkt uit uw aanwezigheid hier bij de ceremonie.’
Vanuit de politiek liet minister Kamp van Economische Zaken zich vertegenwoordigen door Bas Pulles, Commissioner van het Foreign Investment Agency. ‘Als Nederland mogen we trots
zijn op de investeringen in duurzaamheid en betrouwbaarheid in de Rotterdamse Haven. We feliciteren Huntsman dan ook met deze installatie.’
De plaatsvervangend burgemeester en wethouder Haven van Rotterdam, Jeanette Baljeu wendde zich tot de Huntsman Board en Directie en onderschreef ook dat Huntsman een
belangrijke speler in het chemiecluster van de Rotterdamse Haven is. ‘U heeft hier een prachtige site met een uitstekende installatie en u kunt zich voorstellen dat wij als Rotterdam de
versterking van de haven met dergelijke investeringen toejuichen.’
Vervolgens stelde de oprichter van de Huntsman Corporation vier van zijn 56 kleinkinderen aan de aanwezigen voor. Zij reizen samen met hun moeder Brynn en hun vader,
CEO & President Peter Huntsman, door Europa. Kimberly, James, Caroline en Amber waren al tamelijk bekwaam in het spreken voor een groot publiek en duidelijk niet verlegen door het
verzoek van hun opa om hun ervaringen te delen met het publiek. Huntsman sr vervolgde door een korte visie te geven op zakendoen en hoe je daarmee niet alleen je eigen leven, maar
ook dat van anderen, kan verrijken. Vorig jaar werden 125.000 patiënten behandeld in het Huntsman Cancer Institute in Salt Lake City. ’Ik voel me zeer bevoorrecht zoveel te kunnen geven
voor mensen die zich inzetten om deze vreselijke ziekte te genezen. Maar ik vind het vreselijk dat het nodig is. Een op de drie vrouwen krijgt een vorm van borstkanker en een op de vijf
personen een andere vorm van kanker. We streven ernaar over een paar jaar te kunnen zeggen dat kanker een geneeslijke ziekte is. We investeren niet alleen in kwaliteit van producten in
ons bedrijf, maar ook in kwaliteit van leven. Ik wil u bedanken voor de steun die wij van u krijgen en het feit dat u hier bent om ons te ontmoeten. Of u nu een klant bent, een handhaver,
een politicus of een medewerker. Uw aanwezigheid en bijdrage worden zeer gewaardeerd!’

NAGENIETEN
Summary

Opening ceremony
for Huntsman's
new “Keystone“ MDI splitter
The MDI Splitter built on the
Huntsman Rotterdam site will allow
Huntsman Polyurethanes to become
more flexible and cost competitive
as a supplier of MDI products to the
European polyurethane industry.
The project named Keystone, refers
to a critical link between crude MDI
and downstream applications.
On June 18th 2013 the Huntsman
family, associates, customers,
suppliers, local authorities,
representatives from the national
government, and the Port of Rotterdam
celebrated the opening of the
company’s new MDI splitter.
With partners 4Front and Tebodin
the new splitter became operational
in March this year.

Vopak:
Gefeliciteerd @huntsmannl
met de officiële opening van de
MDI splitter. Bijzonder door
aanwezigheid oprichter
Jon Huntsman en zijn familie.
Frans Weisglas:
opening nieuwe fabriek @huntsmannl,
waar ik commissaris ben.
Ontroerende speech oprichter
#JonHuntsman, met 4 van zijn
56 kl.kinderen op podium.

Customer after attendance:
"I really enjoyed your special day in
Rotterdam. Great and well organized
and above all impressive to see the
latest achievements.
I really want to thank you for the
really attentive hospitality and advices.
We felt welcome and are determined
to further push to grow your business”

Colofon: Tekst Huntsman Holland, Fotografie Bas van der Wel, Grafische realisatie LNO drukkerij. Meer infomatie: op www.huntsman.com of www.huntsman.nl

State of the Art:
Het engineeringbureau van Keystone;
Tebodin overhandigde aan Jim Miller en
Max van der Meer (l) een kunstwerk:
een schilderij van de hand van
Rob Bergervoet (Architect bij Tebodin)
met een prachtige weergave van de
Splitterinstallatie.
Omdat Huntsman alle medewerkers (ook die niet
bij de ceremonie waren) in de feestvreugde wilde laten
meegenieten werd een doosje met daarin
de contouren van de MDI-Splitter gegoten in
chocolade uitgedeeld, op alle afdelingen van de
Rotterdam site.
Ook aan alle vrijwilligers van het Familiehuis van
het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum werd
een exemplaar aangeboden. Het huis biedt
een logeerplek aan familie en vrienden van
kankerpatiënten. Huntsman Holland heeft al
jaren een goede band met het Familiehuis
en draagt graag een steentje bij.

