
 

Nouryon conclui o spin-out da Nobian e reforça seu foco estratégico 

A Nouryon, líder global de especialidades químicas, anunciou hoje a conclusão da 
divisão de negócios de produtos químicos básicos, a Nobian, em uma empresa 
separada, mas que permanece sob o comando dos mesmos proprietários das ações 
da Nouryon, The Carlyle Group e GIC. 
  
“Este é um marco importante, posicionando a Nouryon como líder global em especialidades químicas. 
Nossa estratégia permitirá que a Nouryon cresça e supere as expectativas de nossos clientes, 
oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis que atendem às necessidades da sociedade,” disse 
Charlie Shaver, Presidente e CEO da Nouryon e Presidente da Nobian. “Este direcionamento permite 

que Nouryon se beneficie de um portfólio cada vez mais especializado e se mantenha líder em 
Formulações de Desempenho e Soluções de Tecnologia, impulsionado por mercados finais 
resilientes e em crescimento”, completa. 
  
A transação posiciona as duas empresas para atingir todo o seu potencial em suas respectivas 
áreas de foco: 
  

Nouryon, líder global no fornecimento de soluções essenciais e sustentáveis 
para a fabricação de produtos de uso diário, incluindo cuidados pessoais, 
produtos de limpeza, tintas e revestimentos, agricultura e alimentos, produtos 
farmacêuticos e produtos de construção. A empresa emprega cerca de 7.900 
pessoas em mais de 80 países e teve receitas de € 3,7 bilhões em 2020. 
Nobian, líder europeu na produção de produtos químicos básicos essenciais 
para indústrias que vão da construção e limpeza a produtos farmacêuticos e 
tratamento de água. A empresa emprega cerca de 1.600 pessoas e teve 
receita em 2020 de € 1,0 bilhão.  

Como parte da transação de spin-out, a Nouryon reembolsou € 1,5 bilhão de sua 
dívida com o produto de um financiamento externo concluído pela Nobian. Para ajudar 
a garantir uma transição perfeita, a Nouryon continuará a fornecer serviços de suporte 
para a Nobian em várias áreas funcionais. 
  
“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos nossos colegas da Nobian por 
suas contribuições e desejar para a Nouryon um futuro de sucesso, como uma empresa 
autônoma”, disse Shaver. 
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