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A Axalta Coating Systems Adquire a Empresa Geeraets Autolak  
 

Tiel, Holanda – 3 de Agosto de 2016: A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos 

principais fabricantes globais de tintas líquidas e em pó, adquiriu o negócio da Geeraets 

Autolak, distribuidor Holandês dos produtos de repintura da marca Cromax® da Axalta 

durante cerca de 40 anos. As actividades desenvolvidas pela Geeraets Autolak serão 

integradas na organização da Axalta, operando sob o nome da Cromax. A aquisição 

tem efeito imediato. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.  

 

A Cromax, uma das marcas globais premium de repintura da Axalta, foi concebida para 

aumentar a produtividade dos seus clientes oficinais através de sistemas de pintura 

desenvolvidos para fornecer uma aplicação rápida e precisa, aliado a soluções 

empresariais, a uma tecnologia avançada de medição de cor, apoio de marketing e 

inovações pragmáticas.  

 

“Os clientes Holandeses da Geeraets vão continuar a beneficiar de todos os serviços 

de valor acrescentado proporcionados pela Geeraets Autolak no passado, mas a partir 

de hoje, esse apoio será reforçado com os recursos da Axalta e da nossa marca 

Cromax,” explicou Matthias Schönberg, Vice-Presidente da Axalta e Presidente para a 

região da Europa, Médio Oriente e África. “Esta aquisição ajudar-nos-á a optimizar a 

nossa infra-estrutura operacional e, simultaneamente, complementar as nossas 

actividades comerciais a fim de apoiar os nossos clientes Cromax.’’ 

 

Gerard Geeraets, proprietário da Geeraets Autolak, comenta, “Fazer parte da Axalta é 

muito empolgante. Embora se trate de uma mudança, é uma óptima oportunidade para 

todos nós de poder trabalhar no âmbito da Axalta e beneficiar directamente de uma 

organização global tão sólida. Os nossos clientes podem contar com o apoio que 

sempre lhes proporcionamos e continuar a usufruir dos produtos da Cromax e de 

programas de apoio assim como da dimensão completa dos recursos da Axalta. 

Sabemos que, neste mercado competitivo, esta globalidade será uma enorme 

vantagem para os nossos clientes.” 
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Han Verschoor, Axalta Sales Manager na Holanda, comenta, “Toda a equipa 

Holandesa, incluindo os nossos novos colegas, estão totalmente focados nos nossos 

clientes e em fornecer o melhor serviço possível. A aquisição complementa de forma 

harmoniosa a nossa bem-sucedida rede de distribuição Cromax, que por sua vez 

permanece inalterada.” 

 

Sobre a Axalta Coating Systems – Comemoração de 150 Anos na Indústria das 

Tintas 

A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente a tintas líquidas e em pó 

e a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras, sustentáveis e que aportam 

cor e beleza. Desde os veículos ligeiros das OEM’s, veículos comerciais e aplicações 

de repintura, aos motores eléctricos, construção e “pipelines”, as nossas tintas foram 

desenvolvidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e possibilitar maior 

durabilidade aos materiais que pintamos. Com um legado de 150 anos na indústria de 

tintas, os 12,800 funcionários da Axalta continuam a desenvolver as melhores soluções 

para atender, cada dia, através dos nossos melhores sistemas, e processos de 

aplicação e tecnologia, os mais de 100,000 clientes da Axalta espalhados por 130 

países. Para obter mais informação visite o site axaltacoatingsystems.com e 

acompanhe-nos no Twitter através de @axalta e no LinkedIn. 

 

### 

 

361 palavras 

 

http://www.axaltacoatingsystems.com/
https://www.linkedin.com/company/axalta

