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NÃO DEVE SER USADO PARA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, DIRETA OU 

INDIRETAMENTE, COMPLETO OU PARCIALMENTE, NOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ,  

AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA OU QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO ONDE SERIA ILEGAL. 

 

PARA DIVULGAÇÃO NA SUÍÇA - ESTA É UMA COMUNICAÇÃO RESTRITA E 

ESSE CONTEÚDO NÃO DEVE SER ENVIADO A QUALQUER PESSOA A QUEM 

O ENCAMINHAMENTO DESTA COMUNICAÇÃO É PROIBIDO. 

 

 

NOTÍCIAS CORPORATIVAS 

Reinach (Aargau), 29 de novembro de 2021 
[Anúncio Ad hoc nos termos do art. 53 do regulamento da SIX] 

 

MONTANA AEROSPACE ASSINA ACORDO PARA ADQUIRIR A SÃO MARCO  

Montana Aerospace AG ("Empresa") e suas subsidiárias operacionais ("Grupo" ou "Montana 

Aerospace"), um fabricante líder altamente verticalizado, integrado e fornecedor de componentes 

de sistemas e conjuntos complexos para os setores Aeroespacial, E-mobility e Energia, com 

operações de engenharia e fabricação globais, anuncia hoje a assinatura da aquisição de 100% 

das ações da São Marco Industria e Comércio LTDA no Brasil (“São Marco”) para fortalecer seu 

setor de Energia e E-mobility. 

Com mais de 75 anos de experiência, a São Marco é um dos principais fabricantes de fios magnéticos 

e fundição de vergalhão de cobre do Brasil, com cerca de 300 colaboradores. Além disso, a São Marco 

produz vernizes eletroisolantes, resinas e lubrificantes com altíssima qualidade, confiabilidade e 

atendimento. Desse modo, a São Marco gerou aproximadamente EUR 70 milhões de faturamento 

anual.  

Com esta aquisição, a Montana Aerospace e seu setor de Energia e E-mobility se posicionarão para 

atender ao crescimento do mercado com soluções inovadoras criadas em colaboração com seus 

clientes. Ao combinar a São Marco à nossas capacidades existentes no Brasil, a Montana Aerospace 

pretende complementar sua oferta de produtos aos seus clientes nos segmentos de condutores de fios 

redondos de alta qualidade e continuar seu caminho de desenvolvimento constante. 

Ao longo da última década, a Montana Aerospace consequentemente evoluiu de um fornecedor de 

matéria-prima extrudada para uma empresa altamente integrada e verticalizada. Com a aquisição da 

São Marco, a Montana Aerospace fortalecerá ainda mais suas competências no setor de Energia e E-

mobility, desde a fabricação do vergalhão de cobre até a esmaltagem, com capacidades adicionais no 

desenvolvimento e fabricação de esmaltes e resinas para fios redondos e retangulares, visando atender 

às necessidades futuras dos clientes. 
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Heinz Riedler, CEO da Montana Aerospace Energy-Business afirma: “É um grande prazer receber a 

equipe dedicada e engajada da São Marco no setor de Energia da Montana Aerospace. A combinação 

de experiência operacional, comprometimento e especialização fortalecerá nossa liderança de mercado 

em qualidade e desenvolvimento atendendo ao mercado de energia e aumentará nosso envolvimento 

no mercado de veículos elétricos ”. 

Sergio Valdes, CEO da Viakable, controlador da São Marco, acrescenta: “A equipe da São Marco tem se 

destacado pelo profissionalismo ao oferecer a mais alta qualidade em todos os produtos para os 

projetos dos clientes. Após 23 anos de sucesso em conjunto, entraremos em um novo estágio através 

da integração com a Montana Aerospace. Tenho certeza de que a São Marco continuará a agregar 

valor no futuro e se tornar a referência da evolução do mercado brasileiro. ” 

O fechamento da transação está sujeito a aprovações regulatórias e antitruste. As partes concordaram 

em não divulgar o valor da transação. 

 

Responsável por Fusões e Aquisições e Relacionamento com Investidores   

Marc Vesely recte Riha 

Telefone: +43 664 61 26 261    

E-mail: ir@montana-aerospace.com   

 

Contato de imprensa 

Jürgen Beilein 

Telefone: +43 664 831 2 841 

E-mail: communication@montana-aerospace.com 

 

Sobre Montana Aerospace AG 

A Montana Aerospace AG é fabricante líder de componentes de sistemas e montagens complexas para 

a indústria aeroespacial, com operações de engenharia e fabricação em todo o mundo. A empresa tem 

aproximadamente 5.300 colaboradores altamente qualificados em 28 localidades em quatro continentes 

- projetando, desenvolvendo e produzindo tecnologias inovadoras para as indústrias Aeroespacial, de E-

mobility e Energia de amanhã em alumínio, titânio, compósitos, cobre e aço. 

 

Sobre Sao Marco  

Com mais de 75 anos de experiência, a São Marco Indústria e Comércio Ltda. é um dos principais 

fabricantes de fios magnéticos do Brasil. É reconhecida como uma das empresas mais importantes do 

ramo, tanto pela sua presença comercial, como pela sua qualidade, confiabilidade e serviço. 
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Aviso Legal 

 

As declarações aqui contidas podem constituir “declarações prospectivas”. As declarações prospectivas são geralmente identificáveis 

pelo uso das palavras "pode", "irá", “deveria”, “planejar”, "esperar", "antecipar", "estimar", "acreditar", "pretender", " projeto ”, “ 

objetivo ”, “ intenção ”ou“ alvo ”ou o negativo dessas palavras ou outras variações dessas palavras ou terminologia comparável. 

 

As declarações prospectivas envolvem uma série de riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem 

fazer com que os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações da empresa ou de sua indústria sejam 

materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas 

por tais declarações prospectivas. A Empresa não se compromete publicamente a atualizar ou revisar qualquer declaração 

prospectiva que possa ser feita neste documento, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. 


