Nouryon reporta crescimento nas receitas e
EBITDA ajustado de 2018
03 de maio de 2019 - A Nouryon (ex-AkzoNobel Especialidades Químicas)
registrou crescimento nas receitas e no EBITDA ajustado em seus resultados
financeiros anuais de 2018.
As receitas aumentaram 2%, refletindo os benefícios de preço e mix de produtos,
parcialmente compensados por volumes ligeiramente inferiores. Excluindo os
efeitos cambiais, as receitas aumentaram 6%.
O EBITDA ajustado aumentou 4%, também devido a efeitos de preço/mix de
produtos, bem como programas internos de melhoria de produtividade.
Dados financeiros selecionados (em milhõs de euros €)
2017
2018
Variação
Receita
4.987
5.064
+ 2%
EBITDA ajustado¹
1.027
1.071
+ 4%
Margem EBITDA
20,6%
21,1%
(%)
"Este é um conjunto sólido de resultados", disse o CEO da Nouryon, Charlie
Shaver. "Esperamos que o crescimento de um dígito nas receitas continue em
2019, refletindo o benefício contínuo de melhor mix de produtos e repasse dos
preços das matérias-primas. O panorama do EBITDA também é positivo,
impulsionado pelos programas de gestão de preços e melhoria de custos",
completou Shaver.
Entre os destaques de 2018 estão o lançamento de sucesso do novo nome
Nouryon, após a aquisição da empresa pelo Grupo Carlyle e GIC, em outubro,
além de seguirmos investindo em projetos de crescimento. Estes incluem um
aumento na produção de microesferas Expancel em Sundsvall, na Suécia, e uma
duplicação da capacidade de peróxido de dicumil em Ningbo, na China. No
Brasil, destacamos a aquisição da Polinox, principal produtora de peróxidos de
MEK da América do Sul, em julho.
"Tivemos um ótimo começo na operação como uma nova empresa de
especialidades químicas focada e autônoma e a recepção dos clientes foi muito
positiva", reforçou Shaver. "Estamos acelerando nosso plano de crescimento
para alcançar todo o nosso potencial, alavancando nossa presença global e
complementando portfólio de produtos para capitalizar o crescimento do
mercado. Além disso, vamos focar ainda mais em inovação e colaboração para
fornecer soluções sustentáveis que realmente atendam às necessidades de
nossos clientes", finalizou.
Clique aqui para mais informações sobre os recentes projetos de crescimento da
Nouryon.
Veja o release original em inglês aqui e baixe a imagem aqui.

(1) EBITDA ajustado para: (i) eliminar certos itens de receita ou despesas nãooperacionais; (ii) eliminar o impacto de certos itens não contabilizados e outros
que são incluídos no lucro do período e EBITDA que a empresa não considera
indicativos de seu desempenho operacional contínuo; (iii) eliminar certos itens
incomuns que afetam os resultados em um período específico; e (iv) refletir o
efeito proforma do impacto da adoção futura da IFRS 16.

Sobre a Nouryon
Somos uma líder global em especialidades químicas. Indústrias de todo o mundo
utilizam os nossos produtos químicos, que são essenciais para a fabricação de
produtos como papel, plásticos, materiais de construção, alimentos, produtos
farmacêuticos e itens para cuidados pessoais. Graças aos nossos quase 400
anos de história, a dedicação de nossos 10.000 colaboradores e o nosso
compromisso mútuo com o crescimento dos negócios, um forte desempenho
financeiro, segurança, sustentabilidade e inovação, criamos uma empresa de
nível internacional e construímos fortes parcerias com os nossos clientes.
Possuímos atividades em mais de 80 países e o nosso portfólio inclui as
principais marcas do mercado, tais como a Eka, Dissolvine, Trigonox e a Berol.
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