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MHI e Primetals Technologies em processo de aquisição
da ABP Induction Systems
A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e a Primetals Technologies estão em processo de aquisição da
ABP Induction Systems (ABP), líder global na prestação de serviços e fabricação de fornos de indução
e sistemas de aqueciment, da CM Acquisitions, uma firma de investimentos sediada em Chicago,. A
ABP oferece uma variedade de produtos de classe mundial e serviços abrangentes para clientes de
primeira linha, incluindo as principais montadoras de veículos, fornecedores, fabricantes industriais,
fundições independentes, siderúrgicas e fabricantes de plantas siderúrgicas. A MHI e a Primetals
Technologies comprarão conjuntamente as ações da ABP. As futuras atividades da empresa serão
conduzidas em estreita cooperação entre as duas empresas e sob a liderança da Primetals
Technologies. A conclusão da aquisição da ABP está sujeita à aprovação das autoridades competentes,
sendo prevista para o fim de agosto de 2019.

A ABP fornece equipamentos avançados para a indústria de fundição de metais ferrosos e não ferrosos,
siderúrgicas e forjarias. Seus principais produtos incluem fornos de indução para fusão, espera e
vazamento, bem como aquecedores a indução. A ABP conta com uma grande carteira global de
clientes, tendo mais de 1.600 unidades em operação em todo o mundo. Além disso, a empresa tem
grande expertise em serviços, fornecendo aos seus clientes soluções pós-venda abrangentes para todo
o ciclo de vida do produto. Seus centros de serviço estão estrategicamente localizados próximo às
principais áreas industriais na Alemanha, Estados Unidos, China, Índia, México, Rússia, África do Sul,
Suécia e Tailândia.

A ABP também fornece com exclusividade aquecedores a indução especiais para a Primetals
Technologies para a produção de tira contínua, o que representa uma grande vantagem competitiva.

“Os aquecedores a indução da ABP constituem um dos mais importantes elementos para a produção de
tira contínua, um dos mais inovadores processos da Primetals Technologies. Com a ABP se tornando
uma das empresas do grupo MHI e o estreito relacionamento que isto proporcionará, poderemos
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desenvolver tecnologias ainda mais avançadas para os nossos clientes. Além disso, com a aquisição da
ABP, teremos uma combinação perfeita de sua competência em aquecimento por indução e atividades
correlatas com o nosso know-how como parceiro e líder mundial em engenharia, construção de
plantas, serviços durante todo o ciclo de vida do produto e digitalização para a indústria de metais,”
disse Satoru Iijima, Presidente do Conselho e CEO da Primetals Technologies. “O excelente portfólio e
o know-how da ABP certamente complementarão nossa ampla gama de plantas industriais, incluindo
mini-mills e laminações de produtos longos, especialmente em mercados emergentes, bem como na
produção de tira contínua.”

Till Schreiter, CEO da ABP, acrescentou: “Os avançados produtos de indução e a cultura voltada para a
tecnologia da ABP se encaixarão bem nos negócios de ambos os acionistas. Através de um
relacionamento mais estreito com a MHI e a Primetals Technologies, a ABP poderá desenvolver seu
potencial de crescimento, o que também resultará em contribuições para o grupo.” Com a MHI e a
Primetals Technologies, a ABP terá acesso aos seus recursos em todo o mundo, aumentando a
presença da ABP no mercado global, criando oportunidades para o desenvolvimento de novas áreas de
negócio e impulsionando a digitalização. “Isto resultará em estabilidade de longo prazo para nossas
unidades, empregados e clientes,” disse Schreiter.

A ABP será uma empresa do grupo MHI sob controle da Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.,
sediada em Houston, Texas, e da Primetals Technologies USA LLC, Alpharetta, Geórgia.

Forno IFM 7 Twin Power da ABP, com capacidade de 13,4 toneladas e potência
nominal de 6MW (Foto: cortesia da ABP)
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Este press release e uma foto estão disponíveis em www.primetals.com/press/
Contato para jornalistas:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com
Tel: +49 9131 9886-417

Siga-nos no Twitter em: twitter.com/primetals

Primetals Technologies Limited, com sede em Londres, Reino Unido, é uma empresa líder mundial de engenharia, construção de plantas e
parceira do ciclo de vida para a indústria de metais. A empresa oferece um portfólio completo de tecnologia, produtos e serviços, que inclui o
sistema elétrico integrado, automação e soluções ambientais. Isso abrange todas as etapas da cadeia de produção de ferro gusa e aço, que se
estende desde as matérias-primas até o produto acabado - além das mais recentes soluções de laminação para o setor de Metais NãoFerrosos. A Primetals Technologies é uma joint venture da Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Siemens. A Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery
(MHMM), uma empresa consolidada do grupo MHI e com participações da Hitachi Ltd. e da IHI Corporation – detém uma participação de 51%
e a Siemens uma participação de 49% na empresa. A empresa emprega cerca de 7.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações
estão disponíveis na Internet, em www.primetals.com.
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