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RadiciGroup Performance Plastics compra o negócio de
Engineering Polymer Solution da Invista.
RADICIGROUP PERFORMANCE PLASTICS, produtor mundial de tecnopolimeros de
poliamida, PBT, TPE e POM e RadiciGroup - área de excelência empresarial da
italiana Manufacturing Group com um volume de negócios de 1.011 milhões de euros
e atividades industriais diversificadas nas indústrias química, plásticos, fibras
sintéticas e tecidos não tecidos - anuncia a assinatura do contrato para a aquisição
do negócio de Engineering Polymer Solution da empresa americana INVISTA.

Segunda-feira, setembro 12, 2016 RadiciGroup Performance Plastics assinou um acordo para
adquirir o negócio dos americanos INVISTA Polymer Engineering Solutions. A transação
permitirá RadiciGroup - hoje um dos principais fabricantes mundiais de plásticos de engenharia
nylon, PBT, POM e TPE - para consolidar e reforçar a sua presença no mercado americano e
europeu. O fechamento é esperado no prazo de 60 dias.
Esta transação representa um elemento importante nos planos de desenvolvimento
RadiciGroup. Planos que já foram anunciados nos últimos meses quando o Grupo tinha
mencionado em suas estratégias de crescimento, aquisições que permitiriam um aumento da
quota de mercado no negócio de nylon. Hoje, RadiciGroup Performance Plastics, colocou em
prática o primeiro objetivo desta estratégia, a seleção de uma realidade, Invista, com quem tem
relações de longo prazo e excelentes relacionamentos. Neste aspecto, tem certamente facilitado
a operação. Com a aquisição da Polymer Engineering Solutions, RadiciGroup Performance
Plastics irá aumentar significativamente sua capacidade de produção nos EUA e na Europa,
onde Invista atualmente tem duas unidades de produção (Chattanooga, Tennessee e Born,
Países Baixos). RadiciGroup vai concentrar as atividades de Chattanooga nas suas instalações

já presente na América do Norte - Radici Plastics EUA Inc. em Wadsworth (OH) e Radici Plastics
México S. de R. L.de C.V., México - além disso, o Grupo estará em uma posição para aproveitar
e combinar sinergicamente competências, know-how, tecnologias e instalações de produção
state-of-the-art. Aprovações OEM será válido e utilizável em todo o mundo em indústrias como a
electrónica, produtos automotivos, elétricos / industriais e de consumo. Valor agregado que irá
desenhar usando sua habilidade comercial em em termos de posicionamento das marcas e
TORZEN® RADILON®. Na aquisição do negócio de Engenharia Polymer Solutions da Invista,
RadiciGroup foi assistido pelo escritório legal GRANDE STEVENS e RÖDL & PARTNER.
******
RADICIGROUP PERFORMANCE PLASTICS - Com uma história industrial, que começou em 1981 e com
atividades de produção distribuídas entre a Itália, Alemanha, EUA, México, Brasil, China, Índia e uma rede global de
vendas com um volume de negócios consolidado de 277 milhões de euros, é o desempenho RadiciGroup
PLÁSTICOS uma das principais fabricantes mundiais de uma grande variedade de plásticos de engenharia de
poliamida (RADILON® - RADISTRONG® - RADIFLAM® - Heramid®), PBT (RADITER®), TPE (HERAFLEX®) e
POM (Heraform®). Marca reconhecida pelo mercado como uma garantia de produto de desempenho técnico,
confiabilidade, sustentabilidade. Graças a uma estrutura global, caracterizado por uma rede de unidades de
produção e de vendas na Itália e no resto da Europa, Norte e América do Sul e Ásia, RadiciGroup Performance
Plastics é capaz de oferecer aos seus clientes produtos e serviços e saber o resultado da experiência. Como de
excelência no setor da poliamida. Produtos desenvolvidos para melhor atender às necessidades dos mercados, tais
como, setor eletroeletrônico/elétrico, auto, utilidades domésticas e industrial, as principais áreas em que temos
aplicado os plásticos de engenharia RadiciGroup. www.radicigroup.com/plastics

RADICIGROUP - RadiciGroup - Com 2.985 colaboradores, um volume de negócios de 1.011 milhões de euros e
uma rede de instalações de produção e escritórios de vendas localizados na Europa, Norte e América do Sul e Ásia.
RadiciGroup, lider global de uma ampla gama de intermediários químicos, polímeros de poliamida, polímeros, fibras
sintéticas e não-tecidos. Os produtos fabricados graças ao know-how de excelência e desenvolvidos para uso em
vários setores da indústria, incluindo: AUTOMOTIVO – ELÉTRO/ELETRONICO – BENS DE CONSUMO VESTUÁRIO - MÓVEIS – CONSTRUÇÃO CIVIL - EQUIPAMENTOS - ESPORTE. Com as suas macro Áreas de
Negócio - especialidades químicas, Performance Plastics e outras Fibras Sintéticas e tecidos não tecidos
(Performance Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - RadiciGroup faz parte de uma estrutura industrial ampla, que
também inclui o negócio de máquinas têxteis, energia e Hotelaria. www.radicigroup.com
******

INVISTA - Com marcas líderes, incluindo LYCRA®, COOLMAX®, CORDURA®, STAINMASTER® e ANTRON®, a
INVISTA é um dos maiores fabricantes do mundo integrados em, intermediários químicos, polímeros e fibras.
INVISTA oferece as mais recentes tecnologias para a produção de nylon, spandex e poliéster utilizados nos
segmentos, vestuário, tapetes e automóveis e na criação de inúmeros outros produtos de uso cotidiano. Com sede
em os EUA, a INVISTA atua em mais de 20 países e tem cerca de 10.000 colaboradores. Para mais informações:
INVISTA.com, Facebook.com/INVISTAglobal e Twitter.com/INVISTA.
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