
                                                       

 

 

Evonik vende seu negócio de Metacrilatos à Advent International 
por 3 bilhões de euros. 

 Alinhamento com a estratégia de foco em especialidades químicas 
 Preço de venda atraente de 3 bilhões de euros corresponde a 8,5 vezes o 

EBITDA do negócio 
 Excelentes oportunidades de desenvolvimento para o negócio de metacrilatos  

      

A Evonik assinou acordo para a venda de seu negócio de metacrilatos à Advent International 

por 3 bilhões de euros. O preço de venda (enterprise value) corresponde a 8,5 vezes o EBITDA 

do negócio. A operação está sujeita à aprovação das autoridades pertinentes em vários países, 

mas deve ser concluída no terceiro trimestre deste ano.   

O negócio de metacrilatos abrange 18 unidades de produção e 3.900 colaboradores no mundo 

inteiro. De 2016 a 2018, gerou um EBITDA anual médio de cerca de 350 milhões de euros e 

vendas de aproximadamente 1,8 bilhão de euros ao ano. Para 2019, a Evonik prevê vendas e 

EBITDA de nível similar.  

A operação engloba as linhas de negócio Methacrylates, Acrylic Products e CyPlus®, além de 

algumas das atividades com resinas metacrílicas. A Evonik colocou essas operações no 

mercado como parte de sua estratégia sistemática de concentrar o seu foco em especialidades 

químicas, produtos que são menos cíclicos. A empresa de private equity Advent International 

é um dos investidores financeiros mais experientes na indústria química no mundo inteiro, 

com mais de 30 investimentos em três décadas.  

O preço de compra líquido (equity value) pode ser calculado após as deduções, compostas 

basicamente por obrigações previdenciárias (aposentadorias) de cerca de 500 milhões de 

euros.  A Evonik usará o valor da venda para reforçar o seu balanço e, sobretudo, para projetos 

de crescimento específicos. Isso inclui o financiamento da compra da empresa americana 

PeroxyChem, que a Evonik pretende concluir este ano. Além disso, uma parte dos recursos 

será usada para reforçar o atual portfólio de especialidades químicas, por exemplo, mediante 

a construção de uma nova fábrica de poliamida 12 em Marl, Alemanha. Essas atividades geram 

uma margem atraente e um fluxo de caixa acima da média. Ainda em 2019 e mesmo sem a 

contribuição do negócio de metacrilatos, a Evonik conseguirá cobrir o pagamento de dividendos 

com o seu forte fluxo de caixa livre.   

Informações sobre a empresa 

https://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=GZ+GtmG0tN24RfmOSAP8+g==
https://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=A0MViO6CK7fbuDF/gDlJ1Q==


A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento 

de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada 

a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um 

crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua 

em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas 

posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2018, a empresa gerou vendas de 15 bilhões de euros e um lucro 

operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 bilhões de Euros. 

Nota Legal  

Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste 

comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou 

desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no 

ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de 

atualizar os prognósticos, as expectativas ou as declarações contidas neste comunicado. 

  

Evonik Brasil Ltda. 

 
Fone: (11) 3146-4100 

www.evonik.com.br 

facebook.com/Evonik 

youtube.com/EvonikIndustries 

linkedin.com/company/Evonik 

twitter.com/Evonik 

  

Informações para imprensa: 

Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 

 

Sheila Diez: (11) 3473.0255 - 98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 

Taís Augusto: (11) 4423.3150 - 99642.7274 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 

  

Atenção: Você está recebendo este material porque seu e-mail está cadastrado no mailing de imprensa do Comunique-

se. 
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