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Sappi expande sua capacidade de papéis especiais e de
embalagens e adquirirá os negócios de papéis especiais
da Cham Paper Group Holding AG (CPG)
No dia 5 de Dezembro, a Sappi anunciou que assinou contrato
para adquirir os negócios de papéis especiais da Cham Paper
Group Holding AG (CPG) por CHF146.5 milhões
(aproximadamente $149 milhões de dólares).
A transação inclui a aquisição das fábricas CPG's Carmignano e Condino, na
Itália, os negócios de imagem digital localizados em Cham, Suíça, assim como
todas as marcas e conhecimento. Será financiada pelos recursos internos de
caixa. A transação está condicionada à aprovação das autoridades da
concorrência e se espera que aquisição seja concluída durante o primeiro
trimestre de 2018.
Os principais benefícios da aquisição incluem:
§ Apoiar as diversas estratégias e 2020vision a crescerem com maiores

margens de crescimento
§ Fortalecer as habilidades e pegadas de papéis especiais e de embalagem

§

§
§

§

§

da Sappi Europa; adicionar 160 mil toneladas de papéis especiais em nossa
capacidade
Aumentar a relevância da Sappi em papéis especiais, abrindo novos
clientes e mercados para produtos já existentes da Sappi e gerando
economias de escala e sinergias
Obter maior compartilhamento de carteira com valiosos proprietários de
marcas
Melhoria da rentabilidade a curto prazo e servir como plataforma para
crescimento orgânico e futuras aquisições. Adicionará €183 milhões em
vendas e aproximadamente €20 milhões em EBITDA antes de ter em conta
as sinergias
Desenvolve os investimentos atualmente em andamento para aumentar a
capacidade de papéis especiais em nossas fábricas de Somerset,
Maastricht e Alfeld
Desbloqueia o potencial de crescimento dos negócios de papéis especiais
da CPG

Berry Wiersum, CEO da Sappi Europa declarou: “Estamos bastante animados
com as possibilidades que abrirão com essa transação para a Sappi bem
como para o altamente respeitado negócio da Cham. Os produtos e marcas
que adquirimos são um complemento excelente para nossa oferta de
mercado, nos possibilitando oferecer para nossos clientes existentes, novos
clientes na Europa, América do Norte e globais, uma maior variedade de
produtos, juntamente com excelente serviço ao cliente.”
Os negóciosa de Papéis especiais da CPG continuará operando separada e
independentemente da Sappi até que as autorizações sejam obtidas.
Mais informações podem ser encontradas no site www.sappi.com.
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“

Essa aquisição fortalice ainda mais os negócios de
papéis especiais da Sappi, tanto na Europa quando
globalmente, combinando as marcas fortalecidas da
Cham e os ativos de alcance global da Sappi. Essa
transação aumentará a rentabilidade e desbloqueará
o crescimento significativo e inerente potencial de
inovação dentro do mercado de papéis especiais.
Estou bastante satisfeito que tomamos outro passo
significativo em direção à realização dos objetivos
de nosso Vision2020.

Steve Binnie
Sappi Chief Executive Officer

”

Sappi renova
marca de Papéis especiais e Embalagens

Sappi introduz uma renovação da marca dentro de papéis especiais e embalagens
para harmonizar a comunicação global por todas as divisões da Sappi e seu negócio
mundial.
As mudanças incluem o design dos nossos logos com um layout consistente dos
produtos existentes da Sappi e renomeando as seguintes marcas de embalagens e
papéis especiais da Sappi:
n
n
n
n

Algro Sol para Sol
Parade FS para Parade Face Stock C1S / Parade Face Stock SG
Parade Prima para Parade Label
Royal Poncho para Algro Poncho

Essa renovação de marca afeta o nome do produto e não a qualidade. Receitas e
processos de produção continuarão os mesmos, assim como os números de
classificação / códigos. Certificados das fábricas e data sheets serão atualizados de
acordo.
A renovação de marca será efetivada a partir de 01 de Janeiro de 2018. Um período
de transição será aplicado para garantir uma mudança suave. Seu gerente de vendas
da Sappi está disponível para quaisquer questionamentos.

Thomas Kratochwill

Michael Bethge

VP Vendas e Marketing
Packaging and Speciality Papers

Gerente de Produto
Flexible Packaging and Label Papers
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Novo Galerie Brite Plus permite clientes fazerem
economias substanciais
Após cinco anos de desenvolvimento, nova tecnologia na fábrica de Kirkiniemi
abriu caminho para uma nova gama inovadora de brilho de alto volume lançada
no final de Setembro.
Papéis encorpados são demandados. E por que não
é uma surpresa – eles fazem os clientes
economizarem. Mas até agora, editoras e
proprietários de marcas que querem papel de
publicação de alto volume geralmente têm que
imprimir em superfícies foscas, especialmente com
uma combinação não disponível de alto brilho e alto
corpo.
Agora é viável, no entanto, graças a uma inovação em
Kirkiniemi, que resultou numa nova edição de
variedades de Galerie – um papel de alto brilho com
nível de corpo de mais de 1.1 cm /g. “O mais próximo
que o competidor consegue em corpo é mundos de
diferença de 1 cm /g”, disse o gerente de PQM Janne
Lehtimaki.

65 g/m2
Standard
50 tons

Disponível nas gramaturas 54 a 70 g/m , o Galerie
Brite Plus tem grandes benefícios tangíveis. Se uma
publicação é geralmente impressa em papel couche
padrão de baixo peso em 70 g/m , trocando por
Galerie Brite Plus, a publicação pode ser impressa em
60 g/m , pesando menos mas retendo o mesmo
volume e espessura.

Save 12%
in paper

eight,
Lower wckness ...
same thi

No geral, a troca pode economizar 14% no consumo
de papel, com um potencial de economia ainda maior
se combinado com custos de postagem mais baixos
quando enviados via correio.

65 g/m²
Galerie Brite Plus

Tecnologia de Revestimento Spraytec –
o desenvolvimento por trás do Galerie
Brite Plus
Pavimentando o caminho para o Galerie Brite
Plus foi a nova maneira de aplicação de
revestimento no papel. Em vez de usar um
aplicador convencional, o revestimento é
pulverizado (sprayed) nele. “Abordagens similares
foram testadas por fabricantes no passado mas
ninguém conseguiu antes.” explicou Janne.

57 g/m2
Galerie Brite Plus
44 tons

65 g/m²
Standard

57 g/m²
Galerie Brite Plus

65 g/m²
Standard

weight,
... or same blication
thicker pu

O trabalho exato é secreto mas o resultado é que
é necessária a aplicação de menos revestimento
e não entra no papel tão profundamente;
permitindo calandragem mais leve, portanto,
maior corpo.
Janne e seus colegas trabalharam no projeto por
cinco anos. “A física envolvida é até que básica”,
ele disse. “Acreditamos no conceito e nunca
desistimos.”

e cost,
Increase distribution for theingsam
or reduce overall mail cost

Calcule suas economias
Nós criamos uma calculadora de benefícios que providenciará economias detalhadas para sua publicação:
Para ver o quanto você poderia economizar com o Galerie Brite Plus na sua publicação, visite www.sappi.com/galerie-beneﬁt-calculator
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Legado do Magno reinventado – com beleza e velocidade
Daniel Serafini, gerente geral da Suministros Gráficos, deu as boasvindas aos convidados com o famoso Pisco Sour Chileno e todos
apreciaram provar os cortes seletos de carne preparados pela
churrascaria. Os convidados, vividamente, compartilharam
experiências e desafiaram as expectativas – sendo a maior delas o
potencial de aumentar a velocidade de impressão usando nossos
produtos Magno em uma impressora tradicional de 8.000 folhas por
hora em uma média para 12.000 ou até mesmo 15.000 impressões
por hora.

Com a estação festiva a caminho, você deve estar procurando pelo
catálogo Falabella para encontrar alguns presentinhos de Natal. Ou
talvez apenas esteja em um voo da LATAM de volta para casa para
passar o Natal, lendo uma das 265 mil cópias da “VAMOS”, revista de
bordo da Latam. Virando as páginas dessas publicações, impressas
pela A Impresores, você deve não só ter sentido mas também visto a
beleza do Magno.
A experiência é suportada localmente através da colaboração bem
sucedida da Sappi e Suministros Gráficos, parte do Grupo Dimar, que
é o maior grupo distribuidor do mercado Chileno. Em 2018, o Grupo
Dimar irá distribuir os produtos da Sappi através de sua nova planta
de ponta em sua localização estratégica, próxima ao aeroporto de
Santiago.
Magno Plus para HP Indigo foi introduzida no Chile em 2016 e
rapidamente se tornou A categoria digital para as três máquinas HP
Indigo 10000 no Chile. Cientes do legado do Magno, o número de
impressores Offset que continuam usando Magno Plus para notas de
textos em suas máquinas offset e imprimem a capa em suas
máquinas digitais está crescendo – a combinação de tons perfeita.
Celebrando 2 anos de parceria, culminando em um crescimento
significativo de market share do Magno no Chile, foi realizado
recentemente um jantar para mais de 40 impressores offset em
Santiago do Chile. Clientes do segmento da HP Indigo e a Associação
de Gráficos local Asimpres também estavam entre os convidados.

Da esquerda para a direita: Alvaro González Santo, Gerete geral Gonsa S.A.,
Wolfgang Haberbauer, Diretor de Exportação Sappi Europa, Daniel Serafini,
Gerente Geral Suministros Gráficos

Refletindo sobre a força da parceria, Wolfgang Haberbauer, Diretor de
Exportação Sappi Europa, disse “Suministros Gráficos é um
distribuidor com pensamento de negócios estratégico com foco na
qualidade e expansão. Comprometido com um relacionamento de
longa duração, com um único fornecedor por segmento de produto, a
equipe apoia a Sappi criando uma conscientização nos impressores
do grande potencial para otimizar a eficiência da impressão enquanto
ainda se beneficia de propriedades de papel de qualidade, como
maior corpo e superfície suave”, acrescenta ele.
Magno e Magno Plus representam uma oferta de produtos da Sappi
com corpo aumentado, rigidez e opacidade com valores iguais ou
maiores enquanto garantem resultados de impressão excepcionais.
Disponível de 90 a 400 g/m e substrato certificado da HP Indigo, os
benefícios do produto e potencial para eficiência e melhorias de
custos incluem maior eficiência da prensa para velocidades de
funcionamento mais elevadas, configuração de tinta rápida para
tempos de conversão reduzidos, assim como otimizado para corpo
extra e rigidez.
Para mais informações sobre Magno e Magno Plus, por favor contate
o escritório da Sappi em São Paulo.
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México: unidos somos mais fortes
Em 19 de Setembro de 2017, o terremoto atingiu o Mexico Central às 13:14, com
magnitude estimada de 7.1 e fortes tremores por cerca de 20 segundos.

O epicentro foi há cerca de 55km ao sul da cidade de Puebla e causou danos em três estados Mexicanos. Mais de 40 prédios desabaram, 370
pessoas foram mortas e mais de 6.000 foram feridas. Apenas doze dias antes, o terremoto Chiapas, ainda maior, atingiu a 650 km ao largo da
costa do estado de Chiapas.
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México: unidos somos mais fortes
Em 19 de Setembro de 2017, o terremoto atingiu o Mexico Central às 13:14, com
magnitude estimada de 7.1 e fortes tremores por cerca de 20 segundos.

Para ajudar as pessoas afetadas pela série de terremotos, o Grupo Mexicano
Gráfico Romo convidou parceiros de negócios e amigos, como a Sappi, o
Grupo Lozano Hnos e HP Indigo para colaborarem com um projeto de ca
captação
de recursos para as vítimas dos terremotos.
Impressos na Romo's HP índigo 10000 prensa digital, usando Magno Plus
Digital, um photobook visualmente deslumbrante, um testemunho
contemporâneo de forças da na
natureza e dos seres humanos, foi criado. O livro
busca ser o testemunho do poder de uma sociedade unida durante tempos de
aflições e é um tributo ao povo Mexicano que ressuscitou com compaixão,
devoção e heroísmo para ajudar seus vizinhos necessitados em momentos
após o trá
trágico despertar.
“À medida que a poeira baixa
baixava e junto com a destruição e as feridas que
inevitavelmente nos marcariam, o cataclismo levou o povo mexicano a se
preparar, se unir e se auto organizar com uma missão de ser
serviço. Um
sentimento comovente de força, heroísmo e fraternidade viajou pelas ruas do
México desde aquele dia.” Louis Romo
O livro está disponível para venda online. 100% da renda arrecadada pela
venda desse livro será doada às pessoas afetadas pela série de terremotos
que o México sofreu durante o mês de Setembro de 2017. Para comprar uma
cópia, visite http://heroesmx.org/default/home.
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Sustentabilidade
Mitos e fatos sobre florestas plantadas

Mito
Florestas plantadas
são ruins para
o meio ambiente
Florestas são essenciais para a transição para a economia verde. Bem
administradas, florestas plantadas são elemento vital na mistura florestal
global. Florestas naturais representam 93% da área florestal mundial,
florestas plantadas ocupam 7%, ou 290 milhões de hectares.
Iniciativas como os Guias para Administração Florestal Responsável de Florestas Plantadas FAO e
certificação florestal podem ajudar a manter ecossistemas e biodiversidade, proteger Valores de
Alta Conservação, envolve múltiplos parceiros e ajuda o desenvolvimento econômico.
Florestas Plantadas:
§ Na Europa, não existem substituições para florestas naturais
§ Podem ser mais produtivas e podem crescer mais rapidamente que florestas naturais
§ Podem ser certificadas independentemente
§ Podem oferecer novas instalações recreativas
§ Podem prevenir degradação do solo e erosões

Fato
Bem administradas
florestas plantadas
reduzem a pressão
nas florestas
naturais e podem
proporcionar
muitos outros
benefícios
para o meio
ambiente

§ Fornecem novas sombras de habitat e abrigo para animais selvagens
§ Contribuem para o desenvolvimento rural

Florestas plantadas bem administradas podem ser úteis
fornecendo vários bens e serviços florestais e ajudando a
reduzir a pressão sobre florestas naturais.
(Fonte: FAO Global Forest Resources Assessment, 2015)

Florestas plantadas podem ser fontes ambientalmente
saudáveis de energia renovável e matéria-prima industrial.
(Fonte: WWF, Living Forest Report, 2012, Ch 4)

O reabastecimento mundial exigirá a expansão de uma
variedade de tipos de plantações.
§ O Modelo de Florestas Vivas WWF Living Forests Model projeta
que cerca de 250 milhões de hectares de novas plantações de
árvores para todos os usos finais podem ser estabelecidas até
2050 devido ao crescimento da população e do PIB
§ 11 milhões podem ser necessários na Europa
§ A indústria de papel é um dos muitos, incluindo madeira e,
cada vez mais, biocombustíveis
(Fonte: WWF, Living Forest Report, 2012, Ch 4)

Fontes:
www.twosides.info
http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/forest_publications_news_and_reports/living_forests_report/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
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Sustentabilidade
Florestas Sappi

Você sabia que as Florestas Sappi possui ou arrenda 388 mil hectares, com aproximadamente 28,6 milhões de
toneladas de madeira fixa? O suprimento contratado cobre quase cerca de 103 mil hectares.
Dos 234 mil hectares plantados no final do ano fiscal de 2016, 56% foi de madeira dura e 44% de madeira macia, e de suprimentos contratados,
91% é madeira dura. Toda madeira cultivada em terras pertencentes à Sappi e uma grande proporção em plantações administradas por nós tem
certificado FSC® (Forest Stewardship Council®). Aproximadamente 140 mil hectares de nossas terras é reservado e mantido pelas Florestas Sappi
para conservar o habitat natural e biodiversidade locais, incluindo florestas indígenas e zonas úmidas.
As Florestas Sappi, líder em pesquisas e desenvolvimentos, continua a abrandar as ameaças de pragas e doenças através de combinações
melhoradas do local, a implantação de estoque de plantio genético melhorado e a introdução de híbridos específicos de nossos programas de
reprodução convencional.
A construção do Viveiro de Clãs do estado da arte, com uma capacidade de 17 milhões de estacas (plantas reproduzidas vegetativamente) e a
atuação do Viveiro Ngodwana, fornece às Florestas Sappi com instalações necessárias para implantar rapidamente o estoque melhorado de
plantio genético para abrandar essas ameaças.
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www.sappi.com
Sappi Trading Head Office
28/F, One Pacific Centre, 414 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel +852 2219 1000

