Desinvestimento completo do negócio de chapas de policarbonato

Covestro vende negócio de chapas de policarbonatos na
Europa para Serafin
A Covestro obteve êxito na venda do seu negócio de chapas de policarbonatos na Europa para o
Grupo Serafin, situado em Munique (Alemanha), em 2 de janeiro de 2020. A venda inclui
funções-chave administrativas e de vendas por toda a Europa, bem como os sites de produção
na Bélgica e Itália. O segmento gerou vendas de 130 milhões de euros em 2018. O Grupo
Serafin manterá as operações com 250 funcionários em todas as localidades. Além disso, a
Covestro continuará sendo a principal fornecedora de matérias-primas no futuro próximo.
Com a venda deste negócio, a Covestro segue o seu plano de otimização de portfolio. O
desinvestimento dá seguimento às transações concluídas na América do Norte e Índia, assim
como a conversão do site de Guangzhou (China) para a produção de filmes especiais. Desta
forma, a Covestro encerra suas atividades no mercado de chapas de policarbonatos.
Nova empresa chamada Exolon Group
A partir de agora, o antigo negócio da Covestro irá operar sob o nome Exolon Group
(www.exolongroup.com). Dentro do Grupo Serafin, o Grupo Exolon será estabelecido como
uma empresa independente de médio porte. Com estratégia própria baseada na necessidade
dos clientes, a companhia poderá explorar todo seu potencial de crescimento. Como uma
empresa independente, o Grupo Exolon continuará a trabalhar na produção e distribuição de
chapas de alta ualidade utilizadas em diversas indústrias e aplicações, como nas indústrias de
construção civil e iluminação, além de engenharia mecânica e mobilidade.
A Covestro e o Grupo Serafin concordaram em não divulgar os detalhes financeiros da
transação.
Sobre o Grupo Serafin:
O Grupo Serafin é um grupo industrial diversificado cuja filosofia se baseia em mais de 150
anos de tradição empreendedora de sua família acionista. O grupo investe em empresas com o
objetivo de promover seu desenvolvimento a longo prazo em concordância com todos seus
acionistas. Com a bem-sucedida aquisição do Grupo Exolon, as empresas do Grupo Serafin
irão gerar receitas de mais de 900 milhões de euros com 5 mil funcionários. O grupo é
comandado por um experiente conselho consultivo formado por Prof. Dr. Bernd Gottschalk,
Wolfgang Ley e Prof. Dr. Heinrich von Pierer.
Para mais informações, por favor acesse http://www.serafin-gruppe.de
Sobre a Covestro:
Com 14,6 bilhões de euros em vendas em 2018, a Covestro é uma das maiores empresas
mundiais de polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de materiais
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, de construção, processamento de madeira e móveis e as indústrias elétrica e
eletrônica. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a própria indústria

química. A Covestro tem cerca de 30 unidades produtivas no mundo todo e, no final de 2018,
empregava aproximadamente 16,8 mil pessoas (em equivalência à jornada integral).
Você tem acesso a este press release (em inglês) no site da Covestro, onde também pode fazer
o download de imagens – não esqueça de citar a fonte.
Mais informações em www.covestro.com
Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/covestro

