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COIM cresce com a aquisição da empresa espanhola Neoflex 

− COIM é a sexta maior indústria química italiana, a primeira no setor das 
especialidades químicas nos segmentos de poliésteres, polióis, poliuretanos 
e resinas especiais, e entre as primeiras do mundo no segmento de 
poliésteres para sistemas poliuretânicos 

− A aquisição da empresa Neoflex - parte da estratégia empresarial de 
integração a jusante – permitirá a COIM ampliar o seu portfólio de clientes 

− Graças à entrada de Neoflex no Grupo COIM, os clientes da empresa poderão 
ser atendidos em todas as regiões do mundo onde operam 
 

Milão, 26 de Maio de 2021 – C.O.I.M. S.p.A., multinacional italiana fabricante de 

especialidades químicas desde 1962 que atua em todo o mundo através de dezoito 

empresas produtivas e comerciais, no final de Abril de 2021 adquiriu as participações de 

controlo da empresa espanhola Neoflex SL. 

A Neoflex - fundada em Elche (Espanha) em 1969 - é uma empresa especializada no 

campo de adesivos poliuretânicos mono e bicomponentes e hot melt reativos para o setor 

industrial. 

“Esta aquisição estratégica permitirá a COIM consolidar a sua presença no mercado dos 

adesivos poliuretânicos”, afirma Giuseppe Librandi, Presidente e Diretor-Geral de COIM. 

“A integração à jusante de nossos poliésteres nos permitirá entrar de forma impactante em 

um mercado de especialidades de alto valor agregado e em contínuo crescimento”, nos 

explica Giuseppe Librandi. “As sinergias com COIM são diversas: Neoflex propõe soluções 

de baixo impacto ambiental que preveem também a utilização de matérias-primas que 

COIM produz no momento. Além disso, ao passar a fazer parte de um Grupo estruturado 

como COIM, os clientes de Neoflex poderão ser atendidos não somente a nível nacional e 

europeu, mas também em todas as regiões do mundo em que operam”.  

Com base em uma intensa atividade de pesquisa e desenvolvimento, Neoflex oferece aos 

clientes uma gama de adesivos completa e em contínua evolução, que abrange as 

aplicações tradicionais e ao mesmo tempo se move em direção aos processos produtivos 

mais inovadores. As soluções de Neoflex podem ser utilizadas em diferentes processos da 

indústria da madeira e mobília, têxtil, automotiva, editorial e de construção para a criação 
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de produtos como janelas, pisos de madeira, móveis, tecidos para vestuário técnico, livros 

e painéis tipo sanduíche para a construção. 

COIM, sexta maior indústria química italiana, a primeira no setor das especialidades 

químicas - nos segmentos de poliésteres, polióis, poliuretanos e resinas especiais - e entre 

as primeiras do mundo no segmento de poliésteres para sistemas poliuretânicos, 

sempre perseguiu uma estratégia de expansão com o objetivo de intensificar a sua 

presença a nível global através de filiais e estabelecimentos nos mercados locais, com uma 

gama de produtos variável em função das tipologias de indústrias presentes em cada área.   

“Esta abordagem, segundo a qual “os produtos seguem o mercado”, determinou e continua 

determinando o sucesso de COIM no mundo”, nos explica ainda Giuseppe Librandi. “Para 

além do crescimento por vias internas, outro fator de extrema importância para a expansão 

do Grupo é a política de aquisições com integração a jusante, a fim de ampliar ulteriormente 

o portfólio de produtos, como no caso da recente aquisição de Neoflex na Espanha”, conclui 

Giuseppe Librandi. 

* * * 
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