Solenis Frequently Asked Questions (Perguntas frequentes)

O que significa o nome “Solenis”?
Nosso nome é uma combinação das palavras “soluções” e “gênese” e ressalta nossa missão de estar na
origem - a gênese - das soluções para nossos clientes.

Há quanto tempo Solenis está no mercado?
A Solenis tem raízes que remontam a mais de 100 anos. Nossa rica história inclui empresas renomadas
como Drew, Betz Laboratories, Hercules, Stockhausen, Ashland Water Technologies e a empresa de
produtos químicos para papel e água da BASF.

Quem são os proprietários da Solenis?
A BASF possui 49% da empresa e 51% é de propriedade coletiva da administração e dos fundos da
Solenis, geridos pela CD & R.

Quem são os líderes executivos da Solenis?
John Panichella é presidente e CEO. Ed Connors é presidente Américas para Paper and Water e Andreas
Tuerk é presidente da Paper and Water, Eurásia. Veja a lista completa dos líderes executivos da Solenis.

Qual é a visão da Solenis?
Na Solenis, nossa visão é garantir o sucesso dos clientes por meio de processos inovadores e soluções
para tratamento de água. Temos orgulho de trabalhar para garantir um mundo em que a
sustentabilidade e eficiência operacional existam e sejam documentadas de modo mais eficaz, como
jamais imaginado.

Qual é a missão da Solenis?
Na Solenis, desejamos ser o fornecedor mais confiável de cada cliente, resolvendo problemas com a
experiência, a tecnologia e as pessoas certas. Estamos aqui para agregar valor. Nossas soluções
promovem sustentabilidade ao reduzir o uso de energia e água e o desperdício de matéria-prima, além
de aprimorar a produtividade e a eficiência operacional. Para a gênese de cada solução, nossos clientes
procuram a Solenis.
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Quais os mercados que a Solenis atende?
A Solenis é fabricante mundial líder em especialidades químicas para indústrias de uso intensivo de
água, incluindo celulose, papel, petróleo e gás, refino de petróleo, processamento químico, mineração,
biorrefino, energia e mercados municipais. É bem conhecido o fato da Solenis ser a principal produtora
global de produtos químicos especializados, para fabricação de papel.

Que tipos de produtos a Solenis oferece aos seus clientes?
O portfólio de produtos da Solenis inclui uma ampla gama de auxiliares de processo, produtos químicos
para tratamento de água e aditivos funcionais, bem como sistemas de monitoramento e controle de
última geração. Essas tecnologias são usadas pelos clientes para melhorar a eficiência operacional,
aprimorar a qualidade dos seus produtos, proteger os ativos da sua fábrica e minimizar o impacto
ambiental.

Onde está localizada a Solenis?
Sediada em Wilmington, Delaware (EUA), a Solenis emprega uma equipe de 5.200 profissionais que
trabalham conjuntamente em 120 países nos cinco continentes. Temos centros de operações regionais
em São Paulo, Brasil; Schaffhausen, Suíça; e Xangai, China; e centros técnicos em Antuérpia, Bélgica;
Barendrecht, Holanda; Cengkareng, Indonésia; Charlotte, Carolina do Norte; Drammen, Noruega;
Krefeld, Alemanha; Mumbai, índia; Paulínia, Brasil; Xangai, China; Terrassa, Espanha; e Wilmington,
Delaware. As 40 fábricas da empresa estão estrategicamente localizadas perto de clientes em todo o
mundo.

Qual é a política de sustentabilidade da Solenis?
A Solenis está focada na sustentabilidade ambiental e na gestão de seus produtos, nas suas instalações e
nas comunidades a que atende. A empresa revisa regularmente o impacto ambiental de seus produtos e
os processos de fabricação e avalia os recursos renováveis e sustentáveis, tudo em um esforço para
proteger ou melhorar o meio ambiente, fornecendo soluções que atendam às regulamentações
ambientais, cada vez mais rigorosas e melhorem a qualidade de vida das comunidades em que nós
vivemos e trabalhamos. Saiba mais lendo nossa visão geral de sustentabilidade.

Qual é o endereço do site corporativo da Solenis?
O endereço do site corporativo da Solenis é www.solenis.com.
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A Solenis é ativa nas mídias sociais?
Sim. A Solenis está presente no Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube.

Qual seria o contato para a mídia apresentar perguntas sobre a Solenis?
Entre em contato com Catherine Abernathy, diretora de Comunicações Corporativas, pelo telefone 904256-0333 ou cmabernathy@solenis.com.
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