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Solenis e BASF concluem a fusão de seus negócios de produtos químicos
para papel e água
A empresa combinada operará sob o nome da Solenis como empresa global de
produtos químicos especializados, focada em tecnologias de papel e de águas
industriais.
WILMINGTON, Delaware, EUA – Após a aprovação de todas as autoridades relevantes,
a BASF e a Solenis concluíram a fusão anteriormente anunciada da unidade de
produtos químicos para papel e água com uso intensivo de água da BASF com a
Solenis. Com aproximadamente US$ 3 bilhões em vendas proforma, a empresa
combinada será operada sob a marca Solenis e está posicionada para fornecer ofertas
amplas e soluções econômicas para clientes dos mercados de celulose, papel, petróleo
e gás, processamento químico, mineração, biorrefinaria, energia, mercados municipais
e outros mercados industriais.
A BASF terá 49% da empresa após a fusão e 51% serão de propriedade coletiva da
gestão da Solenis e dos fundos geridos pela Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). A nova
Solenis conta com aproximadamente 5.200 funcionários, com maior capacidade de
vendas, atendimento e produção no mundo todo.
A fusão inclui os ativos de papel e água da unidade de Químicos de Performance da
BASF, incluindo as fábricas em Bradford e Grimsby, Reino Unido, Suffolk, Virgínia,
EUA; Altamira, México; Ankleshwar, Índia; e Kwinana, Austrália, além de ativos
relacionados que incluem propriedade intelectual. A unidade de produtos químicos de
revestimento de papel da BASF não faz parte da transação.
“Ao aliarmos nosso sólido legado, posicionamo-nos como a principal provedora de
soluções globais voltadas para os clientes nos setores de papel e água. Os clientes
desses setores irão se beneficiar da soma das nossas potencialidades, resultando em
uma gama inigualável e complementar de produtos e serviços, inovações de última
geração e know-how”, afirmou John Panichella, presidente e diretor executivo da
Solenis.
“Unir as forças com a Solenis é o passo certo para que o negócio de produtos químicos
para papel e água da BASF mantenha o crescimento sustentável. Juntos, forneceremos

um maior escopo de produtos e serviços para atender às necessidades de produtos
químicos especializados do setor global de papel e água”, acrescentou Anup Kothari,
presidente da divisão de Produtos Químicos de Performance da BASF.
“Unindo esses dois negócios altamente bem-sucedidos e complementares cria-se uma
empresa global ainda mais sólida com melhores perspectivas de crescimento e geração
de valor no longo prazo”, afirmou David Scheible, presidente do conselho da Solenis e
consultor operacional da CD&R.
Saiba mais sobre nossa combinação imbatível de tecnologia de nível internacional e
inovação prática: www.Solenis.com/MoreReadyThanEver
Sobre a Solenis
A Solenis é uma produtora global líder em produtos químicos especializados para
setores que fazem uso intensivo de água, incluindo os mercados de celulose, papel,
petróleo e gás, processamento químico, mineração, biorrefinaria, energia e mercados
municipais. Com a conclusão da fusão, o portfólio de produtos da empresa inclui uma
ampla gama de processos, produtos químicos funcionais e de tratamento de água, 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
produtos, proteger os ativos das fábricas e minimizar o impacto ambiental. Com sede
em Wilmington, Delaware, nos EUA, a empresa possui 41 unidades estrategicamente
localizadas em todo o mundo e emprega uma equipe de aproximadamente 5.200
profissionais em 120 países nos cinco continentes. Para mais informações sobre a
Solenis, visite www.solenis.com/pt.
Sobre a Clayton, Dubilier & Rice
Fundada em 1978, a Clayton, Dubilier & Rice é uma empresa de investimentos privados
cuja estratégia se baseia no desenvolvimento de negócios mais sólidos. Desde a
criação, a CD&R gerencia o investimento de USD 27 bilhões em 84 empresas com um
valor agregado de transações de mais de USD 125 bilhões. A empresa tem escritórios
em Nova York e Londres. Para mais informações, visite www.cdr-inc.com.
Sobre a BASF
Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Aliamos o sucesso econômico à
proteção ambiental e à responsabilidade social. Os mais de 115 mil funcionários do
BASF Group trabalham para colaborar com o sucesso dos nossos clientes em
praticamente todos os setores e quase em todos os países do mundo. Nosso portfólio
organiza-se em quatro segmentos: Produtos Químicos, Produtos de Performance,
Materiais e Soluções Funcionais e Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de mais
de €60 bilhões em 2017. As ações da BASF são comercializadas nas bolsas de valores
de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurique (BAS). Mais informações em
www.basf.com.
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