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Covestro sobe de patamar e anuncia recompra de ações








Vendas totais sobem 16,9% para 3,5 bi de euros
Alta de 2,6% nos volumes totais sobre o trimestre do ano anterior
EBITDA cresce 50,2% para 862 mi de euros
Receita líquida aumenta 89,6% para 491 mi de euros
Fluxo de caixa operacional livre sobe 1,9% para 658 mi de euros
Anunciado 1 bi de euros em vendas via plataforma on-line
Recompra de ações em até 1,5 bi de euros de capital social

No terceiro trimestre de 2017, a fabricante de materiais Covestro apresentou o trimestre
mais forte da história da empresa, mantendo a tendência positiva dos primeiros seis meses.
Atingindo 491 milhões de euros, a receita líquida subiu 89,6% sobre o trimestre do ano
anterior. Ao mesmo tempo, o EBITDA foi 50,2% mais alto e as vendas cresceram 16,9%
sobre o mesmo período do último ano. Os volumes totais subiram 2,6%. O impulso nas
vendas deu-se, principalmente, à elevação dos preços de venda, sobretudo no segmento de
poliuretanos, com efeito positivo de 18,4%. O FOCF (fluxo de caixa operacional livre) atingiu
658 milhões de euros, com alta de 1,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Com base nesses resultados sólidos, a Covestro decidiu revisar seu objetivo anunciado de
atingir um FOCF (fluxo de caixa operacional livre) acumulado de 5 bilhões de euros até o
final de 2021. No entanto, a nível de grupo, a empresa reitera suas previsões para o ano
todo de 2017.
O excelente desempenho pode ser atribuído à robusta demanda atual nos principais setores
clientes da empresa e ao desempenho positivo nas margens, também principalmente no
segmento de poliuretanos.
“Atualmente, estamos desfrutando de um tremendo impulso de crescimento e apresentando
recordes de receita, rentabilidade e geração de caixa. Essa extraordinária geração de caixa
nos oferece a oportunidade de retornar quantias significativas de dinheiro aos nossos
acionistas antes do esperado, ao mesmo tempo que preservamos a capacidade de
considerar as oportunidades de aquisição”, diz o CEO Patrick Thomas. “Por isso, decidimos
iniciar imediatamente uma recompra de ações para até 1,5 bilhões de euros ou até 10% do
capital social em circulação”.
“Estamos atualizando nossa estratégia para continuar aproveitando da oportunidade
geracional que nosso atual impulso oferece. A digitalização será uma parte integral da nossa
estratégia corporativa. Queremos oferecer aos clientes uma maneira mais simples e eficiente
de comprar nossos produtos básicos. Atualmente estamos desenvolvendo a nova plataforma

on-line, que, segundo nossas projeções, gerará cerca de um bilhão de euros em vendas já
no fim de 2019”, explica o Dr. Markus Steilemann, membro do Conselho responsável por
marketing, vendas e inovação.
Neste contexto, a Covestro identificou três dimensões da digitalização: processos digitais,
experiência digital do cliente e novos modelos digitais de negócios.
Poliuretanos e policarbonatos altamente rentáveis
No terceiro trimestre, os volumes totais no segmento de poliuretanos cresceram 4,3% em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O grupo de produtos TDI foi o que mais
contribuiu para essa evolução. O EBITDA do segmento mais que dobrou a partir do mesmo
trimestre do ano anterior, para 556 milhões de euros – um desenvolvimento que se deve, em
grande parte, à elevação das margens como resultado de fornecimento e situação de
demanda positivos em termos gerais. No processo de dobrar a capacidade de MDI na
unidade de Brunsbüttel, no norte da Alemanha, para cerca de 400 mil toneladas métricas por
ano até o fim de 2018, a empresa já realizou uma cerimônia para comemorar a conclusão da
construção da estrutura básica na planta.
O segmento de policarbonatos registrou crescimento de 1,5% nos volumes totais em
comparação ao trimestre do ano anterior. Como esperado, esse crescimento ficou no nível
do segundo trimestre de 2017. O EBITDA do segmento apresentou melhora de 8,8% para
211 milhões de euros. A elevação das margens e o crescimento dos volumes vendidos
tiveram efeito positivo. Nas indústrias-chave de clientes deste segmento, a Covestro trabalha
de perto com designers para desenvolver os produtos do futuro. Para esse propósito, a
companhia lançou em setembro uma plataforma on-line para design industrial, entre outros
projetos.
Os volumes totais no segmento de Coatings, Adesivos e Especialidades caíram 5,0% em
relação ao trimestre do ano anterior devido ao desafiador ambiente competitivo. Com 119
milhões de euros no segundo trimestre, o EBITDA ficou 12,5% abaixo do valor do ano
anterior. O grupo vem desafiando limites para atualizar continuamente seu portfolio de
produtos: recentemente, um carro movido a energia solar projetado por estudantes da
Universidade RWTH de Aachen, Alemanha, participou do desafio World Solar Challenge,
que percorre quase 3 mil quilômetros no deserto australiano, protegido por revestimentos da
Covestro.
Primeiros nove meses de 2017 muito positivos
A Covestro demonstrou um desempenho excelente nos primeiros três trimestres de 2017.
Os volumes totais cresceram 3,2% em relação ao período do ano anterior graças a uma
demanda continuada e favorável. As vendas saltaram 19,5% para 10,6 bilhões de euros, e o
EBITDA cresceu 57,4% para 2,6 bilhões de euros. O FOCF também teve aumento
significativo de 23,8% para 1,2 bilhão de euros. Graças ao acordo de término de controle
firmado com a Bayer AG em setembro, a Covestro deu mais um passo rumo à
independência total.

Sobre a Covestro:
Com vendas de 11,9 bilhões de euros em 2016, a Covestro está entre os maiores
fabricantes mundiais de polímeros. As atividades de negócios estão focadas na fabricação
de polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras para produtos
usados em muitas áreas da vida cotidiana. Os principais segmentos atendidos são o
automotivo, eletroeletrônico, construção e também as indústrias de esportes e lazer. A
Covestro possui 30 sites de produção em todo o mundo e, no final de 2016, empregava
cerca de 15.600 pessoas.
Para mais informações: www.covestro.com
Siga-nos no Twitter: www.twitter.com/CovestroGroup
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