
Nouryon adquire negócio de Alquil Metálicos da Sasol 

  
3 de abril de 2020 - A Nouryon firmou um acordo para adquirir o negócio comercial de 

trietilalumínio (TEAL) da Sasol, incluindo sua frota especial de cilindros retornáveis. O 
TEAL é um alquil metálico essencial na produção de plásticos, incluindo polipropileno 
e polietileno, que são os mais usados em todo mundo. 
  
A aquisição é a mais recente de uma série de movimentações que a Nouryon fez para 
aumentar significativamente sua presença no mercado de organometálicos, após a 
expansão da capacidade de produção em sua unidade em Roterdã, na Holanda, e a 
aquisição de Zhejiang Friend, empresa que produz alquil metálicos na China. 
  
“Nossa ambição é fortalecer nossa posição de liderança em catalisadores para a 
indústria global de polímeros e essa aquisição nos permite dar o próximo passo nessa 
jornada”, comentou Johan Landfors, presidente de Technology Solutions na Nouryon. 
“A inclusão desse negócio nos permitirá servir melhor nossos atuais e novos clientes 
de polímeros”. 
  
A expectativa é que a transação seja finalizada durante o segundo trimestre, após o 
qual a Nouryon irá transferir, gradualmente, a produção para sua unidade em Roterdã. 
  
"Estamos muito animados para dar o próximo passo em nossa estratégia de 
crescimento", disse Landfors. “Vamos continuar focando na construção dessa parte do 
nosso negócio e esperamos fazer mais aquisições complementares no futuro". 
  
Clique aqui para mais informações sobre os recentes investimentos em crescimento 
da Nouryon. 
  
  
Nota de precaução relativa a declarações prospectivas 
Esse comunicado pode conter certas declarações prospectivas sobre a Nouryon e suas 
subsidiárias, incluindo aquelas relacionadas a cronograma e benefícios esperados da aquisição 
do negócio TEAL da Sasol. As declarações prospectivas são baseadas nas expectativas, bem 
como estimativas e premissas preparadas pela administração que, embora considere 
razoáveis, são inerentemente incertas. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, 
incluindo, entre outros, a satisfação das condições de fechamento da transação; a capacidade 
das partes de consumarem a transação nos termos e cronogramas previstos; e a capacidade 
das partes de alcançarem os benefícios esperados da aquisição. A Nouryon não assume 
nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer uma das declarações presentes aqui, seja 
como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. 
  
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. 
  
  
Para mais informações 
G&A Comunicação 
Karen Feldman Cohen – 11 3037-3235 

https://www.nouryon.com/news-and-events/growing-with-our-customers/


Débora Fiorini – 11 30307-3225 
Daniela Bertoldo – 11 3037-3220 
nouryon@geacomunicacao.com.br  
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