Manuchar inicia o próximo capítulo de sua história de crescimento com o novo
investidor Lone Star Funds
Distribuidora Belga líder de produtos químicos e outras matérias-primas em
mercados emergentes anuncia mudança na estrutura societária garantindo
crescimento futuro
ANTUÉRPIA. 14 de janeiro de 2022. Após um desenvolvimento bem-sucedido sob a
propriedade da família fundadora Maas, administração e Ackermans & van Haaren, a
Manuchar anuncia a próxima fase de sua história de crescimento ao receber uma
afiliada da Lone Star Funds (“Lone Star”) como a nova acionista maioritária (80%)
juntamente com a sua administração (20%). Essa parceria marca um novo momento
na construção da plataforma líder de distribuição de produtos químicos da
Manuchar em mercados emergentes, com o objetivo de fortalecer ainda mais sua
rede global, tanto geograficamente quanto na oferta de produtos.
A Manuchar emprega 2.250 funcionários em todo o mundo. A partir de sua sede em
Antuérpia, opera uma rede de distribuição local na América Latina, África, Oriente Médio e
Ásia. Movimenta mais de 5 milhões de toneladas de mercadorias, gerando 2,5 bilhões de
dólares em vendas com operações locais em mais de 35 países e 125 locais.
Com a Lone Star, a empresa espera se envolver com uma empresa líder de private equity
que fornecerá o suporte e a estrutura de capital para realizar suas ambições. A Manuchar
pretende assumir um papel de liderança na consolidação do cenário de distribuição de
produtos químicos em mercados emergentes. Além disso, a empresa continuará a
capturar o alto potencial de crescimento dos mercados emergentes por meio de
investimentos em pessoas e infraestrutura estratégica.
A Manuchar irá alavancar sua forte plataforma de distribuição e posições de liderança no
mercado de Home Care para expandir ainda mais sua oferta de produtos em Agricultura,
Alimentos e Nutrição Animal, Cuidados Pessoais e outros mercados finais. Os Serviços de
Trade Internacional complementares em aço, polímeros e outras commodities continuarão
a criar sinergias com o negócio de Distribuição de Produtos Químicos.
A notável jornada de crescimento da Manuchar nos últimos anos foi possibilitada por uma
sólida parceria entre a família Maas, Ackermans & van Haaren e sua administração. Eles
uniram forças para buscar a expansão da Manuchar em diferentes regiões e mercados
finais por meio de investimentos direcionados em capacidades organizacionais, equipes
locais e ativos de distribuição.
O fechamento do acordo entre os acionistas da Manuchar e da Lone Star está previsto
para o segundo trimestre de 2022, sujeito à aprovação antitruste.
Phillippe Huybrechs, CEO Manuchar: “Somos gratos à família Maas e Ackermans & van
Haaren pela história de sucesso que escrevemos juntos. Valorizamos a confiança do
nosso novo investidor Lone Star em nosso modelo de negócios, estratégia, organização e
pessoas. Ao longo dos anos, provamos ser o parceiro de escolha em mercados
emergentes e fortalecemos nosso papel de destaque na distribuição de produtos químicos.
Devemos muito à confiança das nossas equipes, dos nossos clientes e dos nossos
parceiros. Estamos empolgados em continuar construindo esse sucesso junto com a Lone
Star e em continuar cumprindo nossa missão de manter a produção de nossos clientes
funcionando.”

Donald Quintin, Presidente, Lone Star Opportunity Funds: “Reconhecemos o esforço
extraordinário e o trabalho em equipe que tantas pessoas investiram ao longo dos anos
para estabelecer a Manuchar como uma das distribuidoras de produtos químicos mais
respeitadas do mundo. Temos grande respeito pelos talentosos funcionários da Manuchar
e sua vontade de servir os clientes de forma confiável e com integridade. Esta é uma
empresa que ganhou suas oportunidades de expandir seu alcance e base de clientes.
Estamos empolgados em fazer parceria com Manuchar e sua equipe de gerenciamento à
medida que buscam as muitas oportunidades à frente.”
John-Eric Bertrand, membro do Comitê Executivo da Ackermans & van Haaren: “Estamos
orgulhosos de ter contribuído para o impressionante histórico da Manuchar nos últimos 15
anos. A Manuchar evoluiu de um grupo de serviços de logística e comércio para um
distribuidor líder de produtos químicos integrados em todas as regiões com uma oferta
diversificada de produtos. Estamos convencidos de que sua talentosa equipe de
gerenciamento e 2.250 funcionários em todo o mundo, juntamente com a Lone Star,
construirão ainda mais a reputação do Grupo como um dos distribuidores de produtos
químicos mais confiáveis para mercados emergentes”.
Os acionistas da Manuchar foram assessorados por: Rothschild & Co (M&A), Allen &
Overy (jurídico), Deloitte (financeiro, fiscal e TI), Roland Berger (comercial) e Marsh
(seguros).
A Lone Star foi assessorada por: BNP Paribas (M&A), Simpson Thacher & Bartlett
(jurídico), Kirkland & Ellis (jurídico), KPMG (financeiro, TI), PwC (fiscal), BCG (comercial),
Marsh (seguros) e ERM (ambiental).
Sobre a Manuchar
A Manuchar é uma distribuidora líder de produtos químicos em mercados emergentes,
com sede em Antuérpia. Complementa seu negócio de Distribuição de Produtos Químicos
com Serviços de Trade Internacional em aço, polímeros e diversas outras matérias-primas.
Movimenta mais de 5 milhões de toneladas de mercadorias, gerando 2,5 bilhões de
dólares em vendas com operações locais em mais de 35 países e 125 locais.
A Manuchar é reconhecida em todos os mercados emergentes como um parceiro
excepcionalmente confiável, empregando 2.250 funcionários altamente profissionais em
todo o mundo. Seu modelo de negócios comprovado é baseado em profundo
conhecimento do mercado local e uma rede global resiliente de distribuição e cadeia de
suprimentos, alinhada com sua missão de “Manter sua produção funcionando. A qualquer
momento. Em qualquer lugar."
Sobre a Lone Star
A Lone Star, fundada por John Grayken, é uma empresa líder de private equity que
assessora fundos que investem globalmente em imóveis, ações, crédito e outros ativos
financeiros. Desde o estabelecimento de seu primeiro fundo em 1995, a Lone Star
organizou 22 fundos de private equity com compromissos de capital agregados totalizando
aproximadamente US$ 85 bilhões. O escritório organiza seus fundos em três séries: a
série de Fundo Comercial de Real Estate; a série de Fundo de Oportunidades; e a série de
Fundo de Hipoteca Residencial dos EUA. A Lone Star investe em nome de seus sócios
limitados, que incluem investidores institucionais, como fundos de pensão e fundos
soberanos, bem como fundações e doações que apoiam pesquisas médicas, ensino
superior e outras causas filantrópicas. Para obter mais informações sobre a Lone Star,
acesse www.lonestarfunds.com.
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