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DOMO Chemicals przejmuje firmę Performance
Polyamides Solvay na terenie Europy
Leuna, 31 stycznia 2020 r. - Firma DOMO Chemicals, wiodący
producent
wysokiej
jakości
przetworzonych
materiałów
z
przeznaczeniem na rozmaite rynki, potwierdziła dziś, że proces
przejęcia europejskiej części firmy Performance Polyamides Solvay
został zakończony sukcesem.
Dotyczy to należących do firmy zakładów Engineering Plastics we
Francji oraz w Polsce; High Performance Fibers we Francji oraz
Polymer and Intermediates we Francji, w Hiszpanii i Polsce. Firma
zajmuje się produkcją, sprzedażą, wsparciem technicznym, R&D
oraz wprowadzaniem innowacji. Działa na terenie Francji,
Hiszpanii, Polski, Niemiec i Włoch, gdzie obecnie zatrudnionych
jest tu około 1 100 pracowników. Umowa dotyczy również
utworzenia spółki joint-venture przez BASF oraz DOMO we Francji
w celu produkcji kwasu adypinowego.
Yves Bonte, Prezes spółki DOMO Chemicals, tłumaczy: „To
przejęcie stanowi dla nas kamień milowy na ścieżce umacniania
biznesu Domo Chemicals związanego z inżynierią tworzyw
sztucznych opartych na nylonie. Krok ten przybliża nas do
realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, dzięki połączeniu i
wykorzystaniu unikalnej technologii oraz możliwości projektowych
współpracujących ze sobą zespołów. W ten sposób stajemy się
usługodawcą pierwszego wyboru dla klientów z kluczowych dla
nas branż: transportu, przemysłu energetycznego i ochrony
środowiska oraz dóbr konsumenckich.”
Pan Bonte dodaje: „Ostatecznym etapem przejęcia będzie teraz
proces odkrywania i wykorzystania uzupełniających się talentów
tkwiących w wielu różnorodnych zespołach oraz poszczególnych
pracownikach. Naszym priorytetem na drodze do tytułu
unikalnego dostawcy zintegrowanych rozwiązań opartych na
nylonie (6 i 6.6) wciąż pozostaje wysoka jakość obsługi klientów
oraz sprostanie ich wymaganiom.”
„Nowi i obecni klienci Domo Chemicals oraz przejętych zakładów
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będą mieli od teraz dostęp do zrównoważonych rozwiązań o
jeszcze wyższej jakości i innowacyjności. Umożliwi im to rozwój
procesów, produktów oraz zastosowań na niezwykle dynamiczne
rynki” podsumowuje Pan Bonte.

Informacje o DOMO Chemicals
Firma DOMO Chemicals to wiodący producent wysokiej jakości
przetworzonych materiałów na bazie nylonu przeznaczonych na
różne rynki, w tym dla branży motoryzacyjnej, spożywczej,
medycznej, farmaceutycznej, chemicznej oraz elektronicznej. Firma
oferuje pełny zakres zintegrowanych produktów z nylonu 6 i 6.6, w
tym półprodukty, żywice, przetworzone tworzywa sztuczne, włókna
poliamidowe oraz folię do pakowania. Zajmuje się również
dystrybucją produktów petrochemicznych. Siedziba główna tej firmy
rodzinnej znajduje się w Niemczech. Przedsiębiorstwo wykorzystuje
zaawansowane technologie, aby przy uwzględnieniu opinii klientów
oferować trwałe i innowacyjne rozwiązania. W 2019 r. sprzedaż
firmy DOMO osiągnęła poziom 900 milionów euro. Przedsiębiorstwo
w roku 2020 zatrudnia około 2200 osób na całym świecie.
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