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Hoje o acordo de compra e venda para a aquisição da Hamburg Süd (detentora da marca Aliança) foi finalizado, uma vez que os Conselhos
da Maersk Line e o Grupo Oetker, proprietário da Hamburg Süd e da Aliança, aprovaram o acordo. A aquisição ainda permanece sujeita à
aprovação dos órgãos reguladores.
Uma forte Hamburg Süd, que irá manter suas marcas separadas sob uma estrutura própria, deverá prover uma alta taxa de retenção de
seus clientes e, portanto, adicionará valor aos anseios de crescimento da Maersk Line. Mais ainda, as duas companhias estarão aptas a
realizar consideráveis sinergias operacionais durante os primeiros dois anos seguintes à finalização da transação.
As sinergias de custos serão derivadas, principalmente, da integração e otimização da rede de serviços bem como otimização de contratos
com provedores e contribuições ao portfolio da APM Terminais.

Sinergias da Rede de Serviços

Sinergias nas Negociações com Provedores

Volumes em Terminais

A combinação da rede de serviços irá incluir um número maior de saídas semanais, transit-times mais curtos, um escopo de serviços
mais abrangente e mais escalas diretas em um número maior de portos, tanto para beneficio dos clientes da Hamburg Süd como da
Maersk Line.

Um forte compromisso com as marcas da Hamburg Süd
A Hamburg Süd tem uma marca forte e um grande valor para seus clientes. Acreditamos que esses elementos
sejam essenciais para o sucesso dessa aquisição. Portanto, a Hamburg Süd permanecerá com um corpo gerencial
próprio e total responsabilidade sobre suas marcas.
Søren Skou, CEO da Maersk Line A/S e Maersk Group

Cronograma Esperado
n O Processamento das aprovações regulatórias está dentro do cronograma
n	
Esperamos concluir a transação até o final de 2017. Até lá, Hamburg Süd e Aliança e Maersk continuarão a operar como organizações

separadas
n	
O processo de obtenção de aprovação das autoridades regulatórias está dentro do cronograma. Em 23 de Março de 2017, o Depar-

tamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a aquisição e em 10 de Abril de 2017, a Comissão Europeia aprovou a aquisição,
mediante algumas condições.

O que isso significa para você?
n	À luz das condições colocadas pela Comissão Europeia para a

Hamburg Süd se retirar dos seus acordos de VSA nos trades entre
Norte da Europa e América Central/Caribe, Costa Oeste da América
do Sul e Oriente Médio, Índia e Paquistão assim como entre o Mediterrâneo e as costas Leste e Oeste da América do Sul, a Hamburg Süd
está ativamente desenvolvendo novos e melhorados serviços para
assegurar a continuação de uma rede de alto nível nesses trades. Isso
irá acontecer durante 2018 e 2019.
n A
 transação é estruturada como um acordo acionário: isso significa que

todos os contratos serão mantidos válidos após a conclusão da transação.
n	Você irá continuar a se beneficiar dos times dedicados e motivados

da Hamburg Süd e da Aliança. Você vai continuar a trabalhar com os
mesmos times de Vendas e Customer Service, comprometidos com
a manutenção e continuidade do serviço de alta qualidade.

n Agradecemos a confiança depositada em

nossa marca, nosso time e nossos produtos e serviços.
n	
Vislumbramos essa transação como

um passo positivo para assegurar que o
Grupo Hamburg Süd tenha a escala
e a rede de serviços necessárias para
ser o seu parceiro comercial de longo
prazo.
n	
O Corpo Gerencial da Aliança não medirá

esforços para assegurar que você possa
continuar a utilizar nossos serviços com a
mesma confiança e segurança de sempre.

www.alianca.com.br

