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Huntsman expande presença na América do Sul
The Woodlands, Texas – A Huntsman Corporation (NYSE: HUN) anunciou hoje que sua divisão de poliuretanos está
expandindo sua presença na América do Sul com o registro comercial de seu negócio no Chile. A nova entidade legal,
chamada Huntsman (Chile) SpA, com base em Santiago do Chile, aumentará a capacidade da Huntsman Poliuretanos,
assim como de suas outras divisões, em fornecer materiais e serviços aos clientes chilenos a partir de um depósito local
e de uma central de atendimento aos clientes.
“A nova instalação dará a Huntsman a capacidade de responder rapidamente aos pedidos dos clientes, com estoques
locais de produtos, de nosso depósito em Santiago”, disse Luis Mendonça, diretor da Huntsman Poliuretanos na América
do Sul e Central. “A partir de agora, nossos clientes no Chile serão atendidos por uma equipe local.”
“O site da Huntsman Chile SpA é mais uma prova do crescente compromisso da Huntsman com o mercado sulamericano. Com o novo site, poderemos atender nossos clientes na região por meio de tecnologias inovadoras; melhor
capacidade de fornecimento; comprometidos com os princípios do product stewardship, e com atendimento local aos
clientes. O Chile é fundamental para continuar o crescimento na região da América do Sul. Estou incrivelmente animado
com este novo passo”, disse Peter Huntsman Jr., diretor de vendas na América Latina da Huntsman Corp.
Com o começo das atividades no Chile e a formação da equipe local, a Huntsman Poliuretanos tem agora operações em
Cartagena e Bogotá na Colômbia, Santiago no Chile, São Paulo e Taboão da Serra no Brasil, e Buenos Aires na
Argentina. Isso permite que a Huntsman expanda sua presença em poliuretanos na América do Sul. Além disso, esses
locais são apoiados por uma sólida e confiável rede de distribuição espalhada por outros sete países da América do Sul
e Central.
Com a recente aquisição da Demilec Inc., Huntsman Poliuretanos conta com um total de 17 localidades na região das
Américas, que inclui casas de sistemas, unidades de fabricação, centros de P&D, centros técnicos de suporte ao cliente
e instalações dedicadas à distribuição de produtos. A presença da Huntsman Poliuretanos, na região das Américas, vai
do Canadá à Argentina.
“Nós, assim como nossos clientes, estamos animados com as possibilidades que o novo site da Huntsman em Santiago
trará para o mercado. Nós sabemos que isso ajudará a Huntsman a solidificar nossa posição de liderança no mercado
de poliuretanos na América do Sul e Central, e ajudará nossos clientes a aumentarem seus negócios no Chile e em
áreas próximas”, conclui Luis Mendonça.
Para saber mais, visite: www.huntsman.com.
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Sobre a Huntsman:
Huntsman Corporation é um fabricante global de capital aberto e comerciante de produtos químicos diferenciados e
especializados com uma receita de aproximadamente US$ 8 bilhões em 2017. Nossos milhares de produtos químicos
são vendidos em todo o mundo para fabricantes que atendem a uma variedade ampla e diversificada dos mercados de
consumo e industrial. Operamos em mais de 75 instalações de fabricação, P&D e operações em cerca de 30 países e
empregamos aproximadamente 10.000 funcionários em nossas quatro divisões de negócios distintas. Para obter
informações adicionais sobre a Huntsman, visite o site da empresa em www.huntsman.com.
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Mídias sociais:
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman
Declarações prospectivas: as declarações neste comunicado que não são históricas são declarações prospectivas.
Estas declarações estão baseadas nas expectativas e crenças atuais da gerência. As declarações prospectivas
apresentadas neste comunicado estão sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias e envolvem riscos e
incertezas que podem afetar as operações da empresa, os mercados, produtos, serviços, preços e outros fatores,
conforme discutido nos documentos apresentados pela Huntsman à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados
Unidos. Riscos e incertezas significativos podem estar relacionados, dentre outros, a fatores financeiros, econômicos, de
concorrência, ambientais, políticos, legais, normativos e tecnológicos. A empresa não assume nenhuma obrigação de
fornecer revisões sobre qualquer declaração prospectiva se as circunstâncias mudarem, salvo indicação contrária
exigida pelas leis aplicáveis.

