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ITT conclui a aquisição do Rheinhütte Pumpen Group
Aquisição estratégica expande o portfólio da ITT
de tecnologia de bombas industriais altamente projetadas
WHITE PLAINS, N.Y., EUA, 2 de maio de 2019 – A ITT Inc. (NYSE: ITT) anunciou hoje que
concluiu a aquisição do Rheinhütte Pumpen Group, um designer e fabricante líder de mercado
de bombas de fluxo centrífugas e axiais, da Aliaxis Group S.A.
A aquisição se alinha às estratégias de crescimento focadas da ITT nos mercados-alvo e
fornece ao segmento de Processos Industriais (IP) da empresa um portfólio complementar de
tecnologias de bombas adequadas para ambientes corrosivos, abrasivos e de alta temperatura.
A aquisição também reforça a presença do IP na Europa por meio do aprimoramento de
engenharia, fabricação, testes de bombas e capacidades de canal para mercado.
A Rheinhütte tem uma herança de 160 anos e é um fornecedor líder de bombas altamente
projetadas, adequadas para o manuseio de meios agressivos. As soluções da Rheinhütte
servem aplicações especiais para os processos químicos, de mineração, energia renovável e
refinaria e incluem soluções para ácido sulfúrico, enxofre fundido, fertilizantes e produção de
eletrólise de cloro e álcalis, entre outros.
“Estamos ansiosos para reunir duas empresas com profundo conhecimento em aplicações no
setor de processos industriais”, disse Luca Savi, presidente e CEO da ITT. “Nosso plano é
alavancar esta aquisição para oferecer melhores soluções aos nossos clientes e oferecer à
Rheinhütte Pumpen novas oportunidades para aumentar ainda mais suas capacidades e sua
presença no mundo.”
“O IP está comprometido em fornecer uma proposta de valor abrangente aos nossos clientes”,
disse George Hanna, presidente de IP da ITT. “Estamos entusiasmados por unir nossas duas
equipes e esperamos alavancar nosso compromisso e recursos compartilhados para expandir
nossa presença global de bombas e fornecer produtos inovadores para nossos clientes e
parceiros.”

A Rheinhütte, com sede em Wiesbaden, Alemanha, tem aproximadamente 430 funcionários e
opera em três principais locais de fabricação. A receita total de 2018 foi de aproximadamente €
61,5 milhões.
A transação deve aumentar os lucros da ITT no primeiro ano completo após o fechamento. A
base financeira de aproximadamente € 81 milhões será subsidiada pelos recursos da empresa
e pelo programa europeu de emissão de títulos de e está sujeita a ajustes de capital de giro
habituais.
Sobre a ITT
A ITT é uma fabricante diversificada líder em componentes críticos altamente projetados e
soluções tecnológicas personalizadas para os mercados de energia, transporte e industrial.
Partindo dessa tradição em inovação, a ITT se alia aos seus clientes para oferecer soluções
duradouras a indústrias essenciais que são a base do nosso estilo de vida atual. A ITT tem
sede em White Plains, Nova Iorque, EUA, e conta com funcionários em mais de 35 países e
vendas em aproximadamente 125 países. A empresa gerou receitas de aproximadamente
US$2,7 bilhões em 2018. Para obter mais informações, acesse www.itt.com.
Declaração de porto seguro
Este comunicado contém “declarações prospectivas” destinadas a se qualificarem para o porto
seguro da responsabilidade estabelecida pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de
1995. Essas declarações prospectivas não são fatos históricos, mas sim são baseadas em
expectativas, estimativas, suposições e projeções atuais sobre nossos negócios, resultados
financeiros futuros e o setor no qual operamos, e outros desenvolvimentos legais, regulatórios
e econômicos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, planos
estratégicos futuros e outras declarações que descrevem a estratégia de negócios,
perspectivas, objetivos, planos, intenções ou metas da empresa, e qualquer discussão sobre o
futuro desempenho operacional ou financeiro.
Usamos palavras como “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “projetar”, “pretender”, “planejar”,
“acreditar”, “visar”, “futuro”, “pode”, “será”, “poderia”, “deveria”, “potencial”, “continuar”,
“orientação” e outras expressões semelhantes para identificar essas declarações prospectivas.
As declarações prospectivas são incertas e até certo ponto imprevisíveis, e envolvem riscos
conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que podem causar
resultados reais diferentes materialmente daqueles expressos ou implícitos, ou inferidos de
forma razoável, de tais declarações prospectivas.

Quando em qualquer declaração prospectiva expressamos uma expectativa ou crença em
relação a resultados ou eventos futuros, tal expectativa ou crença é baseada nos planos e
expectativas atuais de nossa administração, expressos de boa fé e acredita-se que tenham
uma base razoável. No entanto, não pode haver garantia de que a expectativa ou crença
ocorrerá ou que os resultados esperados serão alcançados ou executados. Mais informações
sobre fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente
diferentes daqueles previstos estão incluídos na seção Fatores de Risco do Relatório Anual da
Empresa no Formulário 10-K, Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e outros documentos
arquivados de tempos em tempos com a Comissão de Segurança e Câmbio..
As declarações prospectivas incluídas neste comunicado falam apenas da data deste
documento. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações
prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
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