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Prezado cliente,
Hoje, os proprietários do Grupo Hamburg Süd anunciaram sua intenção em vender a
Companhia para a Maersk Line A/S. Ainda sujeita ao processo de diligência e aprovação
das várias autoridades regulatórias envolvidas, é esperado que a transação não seja
concluída antes do final de 2017.
Essa é uma decisão muito importante nesses 145 anos de história do Grupo Hamburg Süd
e que deve ser encarada de forma positiva pelos seguintes motivos:






Através dessa transação, as marcas do Grupo Hamburg Süd ganharão acesso à
rede global, escala e eficiência da Maersk Line A/S, assegurando a continuidade e
sustentabilidade do serviço de alta qualidade dentro de uma indústria altamente
competitiva;
A Hamburg Süd continuará a dar total suporte aos requerimentos da sua cadeia
logística nos mercados Norte-Sul ao mesmo tempo em que poderão, de forma
crescente, atender-lhe nos fluxos Leste-Oeste;
A Hamburg Süd estará apta a expandir e crescer como parte da Maersk Line A/S, de
forma que poderemos assumir a responsabilidade sobre as necessidades logísticas
de sua empresa de forma confiável, agora e no futuro.

Importante notar o seguinte









Não há nenhuma necessidade de ação do seu lado. A transação proposta está
estruturada como um “acordo de aquisição de ações”, ou seja, a Hamburg Süd
permanece como a parte contratada pela sua empresa.
Isso significa que todos os seus contratos de transporte com a Hamburg Süd são
válidos e permanecem válidos.
Além disso, o provável tempo até a finalização da transação, por conta do tamanho,
complexidade internacional e o processo com as autoridades regulatórias, significa
que não haverá mudanças relevantes às equipes da Hamburg Süd, produtos e
serviços ao menos durante o ano de 2017 e, possivelmente parte de 2018.
Por fim, asseguramos que todo o Corpo Gerencial da Hamburg Süd está fazendo de
tudo para garantir que você e sua empresa possam continuar a confiar seus
negócios a nós, em total confiança.
Em caso de algum questionamento ou comentários, por gentileza entre em contato
com a nossa equipe de Customer Service.
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