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Para Divulgação Imediata 

 

A Axalta inaugura em Basileia, Suíça, nova sede de direcção 

para a região da Europa, Médio Oriente e África 

Esta mudança cria um centro de gestão estratégico verdadeiramente 

focado na região.  

 

Basileia, Suíça – 2 de Agosto de 2016 – A Axalta Coating Systems (AXTA: NYSE), um 

dos principais fabricantes globais de tintas líquidas e em pó, acaba de inaugurar a sua 

nova sede em Basileia, Suíça, para a região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA). 

Membros da equipa dirigente da região EMEA da Axalta, que se estavam em diferentes 

locais, já se encontram nas novas instalações desde o dia 1 de Julho, quando a sede 

EMEA entrou em pleno funcionamento. 

 

Matthias Schönberg, Vice-Presidente da Axalta e Presidente para a região EMEA, 

comenta, “Esta mudança reflecte o nosso compromisso em obter uma perspectiva 

verdadeiramente regional. Ter a nossa equipa de liderança, que define a gestão 

estratégica dos negócios da região, reunida  num único local, permite-nos promover 

sinergias e focarmo-nos totalmente na estimulação do crescimento nos nossos 

mercados. Simultaneamente, permite que as nossas equipas de gestão nacionais se 

concentrem em todas as importantes operações locais diárias. E por último, esta 

transferência foi desenvolvida para que todos nós, que operamos na região, nos 

foquemos ainda mais nos nossos clientes, através de uma colaboração multifuncional 

e transversal.” 

 

A Suíça foi escolhida pela sua localização central na Europa, pelo seu ambiente flexível 

e pelo grande número de profissionais talentosos no âmbito dos negócios 

internacionais. A área de Basileia possui ainda fácil acesso a dois aeroportos 

internacionais, sendo uma porta de entrada priveligiada para toda a comunidade global 

e da região EMEA.  
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Para mais informações sobre a Axalta, por favor visite o site www.axaltacs.com. 

 

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. 
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