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A Axalta Coating Systems vai comprar o Spencer Coatings Group 
 

Basileia, Suíça – 1 de junho de 2017 – A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos 

principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, anunciou hoje que celebrou um 

acordo para comprar o Spencer Coatings Group, um fabricante líder de tintas industriais de alto 

desempenho para os segmentos de equipamento pesado, indústria geral, petróleo e gás e 

tintas para vidro. As condições financeiras desta transação não foram divulgadas.  

 

O Spencer Coatings Group, fundado em 1909, é o maior fabricante independente de tintas 

industriais no Reino Unido. As décadas de sucesso desta empresa devem-se aos seus 

produtos duradouros e de alta qualidade, assim como à reputação de um serviço de apoio ao 

cliente excecional. Os produtos conceituados do Spencer Coatings Group incluem os 

poliuretanos Acothane™ para revestimento interno e externo de condutas, as tintas 

Corroless™ que oferecem uma gama de soluções de controlo de corrosão altamente eficientes 

para uma variedade de estruturas de aço e as tintas à base de água de alto desempenho para 

os segmentos de vidro e indústria geral.  

 

“Estamos muito orgulhosos em acolher o Spencer Coatings Group na família Axalta”, afirmou 

Michael Cash, vice-presidente sénior e presidente da Axalta Industrial Coatings. “As 

tecnologias dos produtos líderes para indústria do Spencer Coatings Group adaptam-se muito 

bem ao atual portfólio industrial da Axalta. Com a compra do Spencer Coatings Group teremos 

a oportunidade de obter alguns produtos excecionalmente inovadores e expandir a nossa 

atividade noutras regiões, assim como proporcionar aos nossos clientes industriais mais 

tecnologias de produtos. Ambos partilhamos um forte compromisso com os nossos clientes e 

com os mercados de tintas industriais em que estamos presentes”.  
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"Nos últimos 20 anos construímos uma atividade especializada em tintas industriais com 

sistemas de tintas inovadores que são fornecidas a clientes no Reino Unido e no estrangeiro”, 

afirmou Phil Buck, diretor-geral do Spencer Coatings Group. “Para continuarmos a crescer e 

proporcionar confiança aos nossos clientes e colaboradores, considerámos que o Spencer 

Coatings Group beneficiaria por fazer parte de uma empresa maior de tintas que iria permitir-

nos acelerar os nossos planos de crescimento. A Axalta Coating Systems, com a sua presença 

mundial e compromisso com a inovação, dará o melhor lar à nossa empresa e estamos muito 

empolgados com as perspetivas para ambas as empresas”.  

 

As três fábricas do Spencer Coatings Group situadas na Inglaterra fornecem produtos 

industriais no Reino Unido e mercados internacionais. Para mais informações sobre o portfólio 

de produtos do Spencer Coatings Group, visite www.spencercoatings.co.uk. 

 

Sobre o Spencer Coatings Group 

O Spencer Coatings Group construiu a sua atividade com base na sua experiência técnica, 

orientação para o cliente, paixão e trabalho árduo. Com mais de 100 anos de experiência de 

fabrico e compromisso com a investigação e desenvolvimento, o Spencer Coatings Group 

fabrica tintas concebidas especificamente para responder às necessidades do seu ambiente-

alvo. Desde localizações em alto mar a estruturas metálicas, condutas a pavimentos interiores 

de fábricas, os produtos do Spencer Coatings Group são adaptados a aplicações específicas.  
 

Sobre a Axalta Coating Systems  

A Axalta é uma empresa líder global que se dedica exclusivamente a tintas líquidas e em pó e 

a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza 

e cor. Desde veículos ligeiros de OEMs, veículos comerciais e aplicações de repintura a 

motores elétricos, edifícios e condutas, as nossas tintas foram concebidas para evitar a 

corrosão, aumentar a produtividade e oferecer mais durabilidade aos materiais que pintamos. 

Com mais de 150 anos de experiência na indústria das tintas, os 13 000 colaboradores da 

Axalta continuam a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, 

aos mais de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de 

aplicação e tecnologias. Para mais informações, visite axalta.com e siga-nos em @Axalta no 

Twitter e LinkedIn. 
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