História da empresa
Nossa missão
Na Solenis, nos esforçamos para ficar à frente dos desafios futuros de nossos clientes. Ao
colocar nossos clientes em contato com as pessoas certas, com a experiência certa,
oferecendo a tecnologia corretas, construímos parcerias profundas para garantir soluções
confiáveis e resultados que nossos clientes valorizam.
Nossa história
A Solenis tem décadas de experiência e uma rica história que inclui empresas de renome como
Drew, Betz Laboratories, Hercules, Stockhausen, Ashland Water Technologies e a empresa de
produtos químicos para papel e águas da BASF. Por mais de 100 anos, temos ajudado nossos
clientes a enfrentar seus desafios de processamento e tratamento de água, com tecnologias
inovadoras de produtos químicos e equipamentos. Baseada em “soluções” e “gênese”, nosso
nome diz a nossa missão de ser a fonte - a gênese - das soluções de nossos clientes.

Começamos a operar sob o nome Solenis em 2014, após a aquisição da Ashland Water
Technologies por fundos geridos pela empresa de investimento privado Clayton, Dubilier & Rice
(CD&R).

Em janeiro de 2019, unimos forças com a empresa de produtos químicos para papel e águas
da BASF, o que nos permitiu a ampliação do fornecimento de produtos químicos e soluções
econômicas aos nossos clientes em todo o mundo. Atualmente, a BASF possui 49% da
empresa combinada e 51% é de propriedade coletiva da administração e dos fundos da Solenis
geridos pela CD&R.
O que nós fazemos
A Solenis é uma fabricante líder mundial de especialidades químicas para os mercados de
celulose, papel, petróleo e gás, processamento químico, mineração, biorrefinação, energia e
tratamento municipal. Nosso portfólio de produtos 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 por
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nossos clientes para melhorar a eficiência operacional, melhorar a qualidade do produto,
proteger os ativos da fábrica e minimizar o impacto ambiental.

Além disso, nossas equipes de vendas, aplicações e assistencia técnica, em contato direto com
o cliente, trabalham lado a lado com nossos clientes para diagnosticar desafios e projetar
soluções inovadoras, que garantam o sucesso do cliente.

Onde estamos
Nossa reputação de solucionar desafios altamente complexos de clientes, de maneira rápida e
precisa, é atribuída diretamente aos 5.200 profissionais apaixonados, que trabalham juntos em
120 países, nos cinco continentes, para oferecer soluções inovadoras e econômicas. Nossa
presença global abrange 41 instalações de fabricação em uma variedade de geografias,
culturas, tecnologias e indústrias, que contribuem para a amplitude de experiência e
especialização, que nossa equipe de profissionais oferece a todos os projetos.
Nossa Stewardship (Gestão)
A Solenis continua focada na sustentabilidade ambiental, gestão de nossos produtos, nossas
instalações e nas comunidades a que servimos. Analisamos regularmente o impacto ambiental
de nossos produtos e processos de fabricação e avaliamos recursos renováveis e sustentáveis,
à medida que nos esforçamos para proteger ou melhorar o meio ambiente, fornecendo
soluções que atendam às regulamentações ambientais, cada vez mais rigorosas.

Nosso futuro
Embora nos orgulhemos de nossa reputação e da forte orígem que a sustenta, nossa equipe
de especialistas em águas e processos continua buscando novas e melhores soluções.
Estamos constantemente nos adaptando e nos mantendo na liderança, combinando
conhecimentos e a especialização da equipe com a tecnologia alicerçada em dados para
solucionar os desafios mais difíceis de nossos clientes, criar confiança entre nossos clientes e
manter nosso papel de liderança no setor, sempre com o objetivo de melhorar como as
soluções de processo são oferecidas. Para mais informações sobre a Solenis, visite-nos em
www.solenis.com.
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