
DuPont concluirá projeto de US$ 63 milhões para Nomex® na Espanha nos 
próximos dias 

Ampliação de capacidade de produção aumenta participação da unidade em segmentos 
como mangueiras automotivas, vestuário de proteção e necessidades de bombeiros e 

agentes aeroespaciais. 
São Paulo, abril de 2018 - A DuPont Segurança & Construção, fabricante de DuPont™ 
Nomex®, anuncia que deve concluir em breve a expansão de sua capacidade de produção 
de novelos de filamentos de Nomex® na planta de Astúrias, na Espanha. Trata-se de um 
investimento de US$ 63 milhões. “A companhia continua a investir em iniciativas para 
melhorar a produtividade e competitividade em todo o mundo”, avalia John Richard, vice-
presidente e gerente geral da DuPont™ Kevlar® e Nomex®.  
  
“A decisão de investir atende a uma forte demanda de mercado, com planos para a 
comercialização do produto no início de 2019”, prevê o executivo. Nomex® é uma fibra 
resistente ao calor e à chama, usada para fornecer proteção a milhões de pessoas e 
processos críticos em todo o mundo. O projeto Nomex® Filament Yarn é direcionado para 
fabricação de mangueiras automotivas, vestuário de proteção e necessidades de bombeiros 
e de agentes aeroespaciais. “O projeto é outro exemplo de investimento da DuPont e amplia 
nossa presença global”, acrescentou Richard.  
  
Sobre Segurança & Construção  
  
O negócio de Segurança & Construção, líder em produtos e soluções que protegem o que 
é importante, é parte da Divisão de Produtos Especializados DowDuPont. Seus pilares são 
pessoas, estruturas e o meio ambiente. São produtos que permitem a clientes vencer por 
meio de capacidades únicas, escala global e marcas icônicas como Corian®, Kevlar®, 
Nomex®, Tyvek®, Styrofoam™ e Filmtec®. 
  
Para mais informações sobre as Soluções de Proteção DuPont, visite: 
http://www.dupont.com/corporate-functions/our-company/businesses/protection-
solutions.html 
  
Sobre a Divisão de Produtos Especializados DowDuPont 
  
A Divisão de Produtos Especializados DowDuPont, uma divisão da DowDuPont (NYSE: 
DWDP), é líder mundial em inovação com materiais, ingredientes e soluções baseados em 
tecnologias que ajudam a transformar indústrias e a vida cotidiana das pessoas. Nossos 
funcionários aplicam ciência e experiências diversas para ajudar os clientes a 
desenvolverem suas melhores ideias e oferecerem soluções essenciais em mercados-
chave, incluindo eletrônicos, transportes, construção, saúde e bem-estar, segurança 
alimentar e segurança do trabalho. A DowDuPont pretende separar a divisão de Produtos 
Especializados em uma empresa independente, de capital aberto.  
  
Mais informações podem ser encontradas www.dow-dupont.com 
  
Declaração de Advertência Sobre Declarações Prospectivas 
  
Este comunicado contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis de títulos 
federais dos Estados Unidos, incluindo a Seção 27A da Securities Act de 1933, conforme 
alterada, e Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme alteradas. Neste 
contexto, declarações prospectivas endereçam frequentemente um esperado futuro de 
negócios, performance e condição financeiras. Muitas vezes, contêm palavras como 
“esperar”, “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “procurar”, “ver”, “irá”, “poderia”, 
“alvo”, expressões similares, e as variações ou negativas destas palavras. 
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Em 11 de dezembro, 2015, The Dow Chemical Company (“Dow”) e E.I. du Pont de Nemours 
and Company (“DuPont”) anunciaram entrada em um Acordo e Plano de Fusão, tal como 
alterada em 31 de março de 2017, (o “Acordo de Fusão”) sob o qual as empresas se 
combinam em uma fusão de todas as ações de igual transação (a “Transação de Fusão”). 
Com efeito a partir de 31 de agosto de 2017, a operação de fusão foi concluída e cada 
companhia se tornou subsidiária da DowDuPont Inc. (“DowDuPont”). Para mais 
informações, consulte cada um dos relatórios atuais, anuais e de quadrimestre 
de  DowDuPont, Dow e DuPont nos formulários 10-K, 10-Q e 8-K, conforme o caso, e a 
declaração de procuração conjunta/prospecto incluído na Declaração de Registro no 
formulário S-4 arquivado por DowDuPont com a SEC em 1 de março de 2016 (arquivo Nº 
333-209869), alterado em 7 de junho, 2016, e declarada efetiva pela SEC em 9 de junho de 
2016 (“Declaração de Registro”) em conexão com a operação de fusão. 
  
Declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em graus diferentes, de natureza 
incerta, incluindo a separação pretendida dos negócios de agricultura, ciência dos materiais 
e produtos especializados da DowDuPont em uma ou mais transações arrecadadoras de 
impostos em termos previstos (a “Separação Pretendida de Negócios”), voltada para o 
futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão 
baseadas em certas suposições e expectativas de eventos futuros que podem não se 
realizar. Declarações prospectivas também envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais 
estão além do controle da empresa.  
  
Alguns dos fatores importantes que poderiam fazer com que os resultados de DowDuPont, 
Dow e DuPont sejam materialmente diferentes daqueles projetados em tais declarações 
prospectivas incluem, mas não estão limitados a: (i) integração bem-sucedida das áreas de 
agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados da empresas Dow e DuPont, 
incluindo tratamento antecipado de impostos, passivos imprevistos, as despesas de capital 
futuro, receitas, despesas, lucros, ações de produtividade, o desempenho econômico, o 
endividamento, a situação financeira, as perdas, perspectivas futuras, estratégias de 
negócios e de gestão, expansão e crescimento das operações combinadas; (ii) Os efeitos 
dos desinvestimentos necessários como condição para a consumação da operação de 
fusão, bem como outros compromissos condicionais; (iii) a ação das sinergias esperadas 
pela agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados da empresas DowDuPont; 
(iv) riscos associados com as separações de negócio pretendido, incluindo aqueles que 
podem resultar da revisão abrangente portfólio empreendida pela mesa diretora da 
DowDuPont, mudanças e timing, incluindo uma série de condições que poderiam atrasar, 
impedir ou de outra forma afetar adversamente as transações propostas, incluindo possíveis 
problemas ou atrasos na obtenção de aprovações regulatórias necessárias ou liberações 
relacionadas com as separações negócio pretendido, perturbações nos mercados 
financeiros ou outras barreiras potenciais; (v) o risco de que as interrupções das separações 
do negócio pretendido irá prejudicar os negócios da DowDuPont (diretamente ou como 
conduzida por e por meio da Dow ou DuPont), incluindo planos e operações em curso; (vi) 
a capacidade de reter e contratar pessoal-chave; (vii) potenciais reações adversas ou 
mudanças na relação de negócios resultante da conclusão da fusão ou da Separação 
Pretendida dos Negócios; (viii) a incerteza quanto ao valor de longo prazo das ações comuns 
da DowDuPont; (ix) disponibilidade contínua do capital e ações de financiamento e agências 
de classificação; (x) desenvolvimentos legislativos, regulamentares e econômicos; (xi) a 
incerteza potencial de negócios, incluindo mudanças em relações de negócios existentes, 
durante a pendência dos Separação Pretendida de Negócios, que poderiam afetar o 
desempenho financeiro da empresa e imprevisibilidade (xii) e gravidade dos eventos 
catastróficos, incluindo, mas não limitado a atos de terrorismo ou surto de guerra ou 
hostilidades, bem como a resposta da administração a qualquer um dos fatores acima 
mencionados. Estes riscos, bem como outros riscos associados com a fusão e a Separação 
Pretendida de Negócios, são mais amplamente discutidos em (1) a Declaração de Registro 
(2) os relatórios atuais, periódicos e anuais arquivados junto à SEC pela DowDuPont e, na 
medida, incorporados como referência na Declaração de Registo, pela Dow e DuPont. 
Embora a lista de fatores aqui apresentados e na lista dos fatores apresentados na 



Declaração de Registro são considerados representativos, essa lista não deve ser 
considerada como uma declaração completa de todos os potenciais riscos e incertezas. 
Fatores não cotados podem apresentar obstáculos adicionais significativos para a 
realização de declarações prospectivas.  
  
Consequências das diferenças materiais entre os resultados, em comparação com aqueles 
previstos nas declarações prospectivas podem incluir, entre outras coisas, a interrupção dos 
negócios, problemas operacionais, perda financeira, responsabilidade legal a terceiros e 
riscos semelhantes, ou quaisquer itens que possam ter efeito material adverso sobre a 
condição financeira consolidada de Dow, DuPont e DowDuPont, ou nos resultados de 
operação, nota de crédito ou liquidez. Nenhuma das empresas - DowDuPont, Dow ou 
DuPont - assume qualquer obrigação de fornecer publicamente revisões ou alterações de 
quaisquer declarações prospectivas em relação à transação proposta e separações de 
negócios, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra 
forma, por conta de mudança de circunstâncias, exceto como de outra forma exigida por 
títulos e outras leis aplicáveis. 
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O logotipo DuPont Oval, DuPont ™ e todos os produtos, a menos que indicado de outra 

forma, denotados com ™, ℠or ® são marcas comerciais ou marcas registradas da E.I. du 

Pont de Nemours e Companhia ou suas afiliadas. 
Informações para a imprensa 
2PRÓ Comunicação 

Paula Giffoni – paula.giffoni@2pro.com.br 
Carolina Mendes – carolina.mendes@2pro.com.br 
Myrian Vallone – myrian.vallone@2pro.com.br 
  
Telefone: (11) 3030- 9436DuPont™ Tyvek® 500 HV coveralls combine proven chemical, 

biological and antistatic protection with the highest class of high visibili 
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