UPL conclui a aquisição da Arysta LifeScience e lança
o seu novo objetivo Open Agriculture
4 de fevereiro de 2019

MUMBAI, 1 de fevereiro de 2019 – A UPL Limited (“UPL”) anunciou hoje a conclusão
da aquisição da Arysta LifeScience Inc. (“Arysta”) da Platform Specialty Products, por
US$ 4,2 bilhões. A conclusão da transação, que foi assinada em julho de 2018,
marca um grande passo na história da UPL. A aquisição fortalece ainda mais a
posição da UPL como líder global em soluções agrícolas, com aproximadamente US$
5 bilhões em vendas combinadas e EBITDA de cerca de US$ 1 bilhão.
Em busca de sua visão de longo prazo para ser um líder mundial na cadeia de produção de
alimentos global, a UPL também lançou o seu novo objetivo, chamado de OpenAg. Uma rede
agrícola aberta a parcerias e à criação de relações vencedoras, expandindo o espaço na
criação de valor ao longo de uma rede de produção de alimentos mais ampla.
“Através do OpenAg, temos como objetivo transformar a agricultura, criando uma rede agrícola
aberta para alimentar um crescimento sustentável para todos”, afirmou Jai Shroff, Diretor-Geral
Global.
Shroff completou “A UPL oferecerá uma escolha mais ampla, maior valor e sustentabilidade
para garantir o suprimento mundial de alimentos. Com um portfólio diversificado e um alcance
global aprimorado, acreditamos que a nova UPL estará entre as empresas mais inovadoras,
empolgantes e admiradas em nosso setor”.
Shroff afirmou “Os agricultores precisam de tecnologias que os ajudem a serem mais flexiveis,
que maximizem resultados e que respeitem o meio ambiente frente a uma cadeia de alimentos
cada vez mais sofisticada. Acreditamos que a UPL pode oferecer um portfólio de tecnologias
desde a proteção de cultivos a inovadoras plataformas híbridas. O nosso pipeline combinado
de biossoluções sinaliza o surgimento de uma nova era na agricultura sustentável como parte
de programas integrados de manejo de pragas e nutrição”.
A transação recebeu aprovações regulatórias incondicionais das autoridades globalmente e a
empresa já anunciou as equipes de liderança global, regional e nacional. A integração está
adiantada e toda a equipe de gerenciamento está focada na criação de valor e na garantia de
sinergias após a conclusão da aquisição.
A UPL realiza a aquisição por meio do seu braço internacional UPL Corporation Ltd, e um novo
conselho foi constituído para a entidade, trazendo uma riqueza de experiência com habilidades
e backgrounds para orientar a empresa para o futuro.
No mundo, a empresa está dividida em 7 grandes regiões de negócio, sendo que o Brasil é
uma delas, devido sua importância no contexto da agricultura mundial e demandas da cadeia
da produção de alimentos, tendo como Líder Regional da UPL Brasil, Fabio Torretta.

Sobre a nova UPL
A nova UPL é líder na cadeia de produção de alimentos global e, com a aquisição da Arysta
LifeScience, torna-se uma das cinco principais empresas de soluções agrícolas do mundo.
Com receita de aproximadamente USD $5 bilhões, a nova UPL está presente em 76 países e
as vendas em mais de 130 países. Ter acesso ao mercado global para a cadeia de alimentos e
focada em regiões de alto crescimento mundialmente, representa uma proposta de valor
atraente para produtores, distribuidores, fornecedores e parceiros de inovação em um mercado
em consolidação. A nova UPL oferece um portfólio integrado de soluções agrícolas
patenteadas e pós-patenteadas para diversas culturas, incluindo produtos químicos para
proteção de cultivos, soluções biológicas e tratamentos de sementes para toda a cadeia.

