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HERMÈS PERMANECE UM VENCEDOR
A instabilidade global não afeta a Hermès, que ultrapassa o limiar de
mil milhões de euros em lucros líquidos: em 2016, a casa de luxo
francesa registou, de facto, um aumento de 13%, com lucros anuais
de 1,1 mil milhões de euros.
As vendas anuais atingiram um número recorde também: +7,5% para
5,2 mil milhões, uma margem operacional que atinge a maior taxa na
história, principalmente graças ao departamento de artigos em couro
e estofos, espinha dorsal do grupo, ajudados também pela recuperação das vendas no
continente asiático, especialmente na China.
"Níveis históricos foram alcançados, o que comprova a solidez de Hermès ao longo do ano. A
rentabilidade operacional situa-se em 32,6%, registando um aumento de 0,8 pontos, o seu
nível mais elevado da história, principalmente devido ao impacto favorável das taxas de
câmbio. Temos sido necessariamente cuidadosos este ano, que foi, no final, muito melhor do
que imaginávamos. A nossa política comercial também ajudou", comentou o presidente do
grupo, Axel Dumas.
A empresa de luxo francesa, que também ampliou seu quadro de funcionários com a inclusão
de 590 novos empregos, totalizando 12.834 funcionários, de acordo com a Reuters, parece
estar disposta a expandir a gama de óculos e a considerar os cosméticos no futuro.
Fonte: “LEATHERINSIDERS TEAM”

STAHL ADQUIRE NEGÓCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA COURO DA BASF

Revolução no mundo da química de curtumes: a Stahl no passado dia 22
de Março de 2017 assinou um acordo para aquisição da divisão Leather
Chemical da BASF.
Segundo o acordo a divisão química do couro da companhia de produtos
químicos alemã BASF será cedida ao colosso holandês Stahl em troca de
150 milhões de euros em dinheiro e 16% das ações da Stahl.
A transação inclui a fábrica de produtos químicos para couro da BASF em
Espanha e a Stahl receberá também mais de 210 funcionários da BASF em todo o mundo.
Huub van Beijeren, CEO da Stahl, está muito animado com a aquisição que "irá permitir-lhes
fazer uma diferença real", trabalhando em larga escala dentro da indústria e, portanto,
"acelerar o processo de criação de uma cadeia de abastecimento sustentável mais

transparente".
O fecho do acordo deverá ser finalizado no quarto trimestre deste ano, o que levará à
criação de "uma empresa líder em produtos químicos de couro com forte foco na inovação",
como disse Michael Heinz, membro do conselho de diretores executivos da BASF.
Fonte: “LEATHERINSIDERS TEAM”
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