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Estimado Cliente, 
 
Hoje cedo, a VWR anunciou a assinatura de um acordo definitivo de aquisição pela Avantor. 
Entusiasmados por partilhar o impacto desta aquisição e de como irá apoiar os nossos clientes através 
das indústrias que servimos, não queremos deixar de assegurar que a VWR irá continuar, sem 
interrupção, a fornecer – lhe as mesmas soluções de produtos e serviços. 
 
Ao reunir a oferta abrangente de materiais de ultra-alta pureza da Avantor com as soluções da VWR à 
escala global, um canal de acesso sem igual, e o profundo relacionamento com os clientes, vamos criar 
um player global verticalmente integrado, em soluções de produção e cadeia de fornecimento para as 
ciências da vida, investigação e indústrias tecnológicas avançadas. 
 
A junção de ambas as companhias irá criar uma empresa de classe mundial à escala global, de fabrico 
e distribuição com uma amplitude de produtos significativamente aumentada. Ambas as empresas 
partilham um forte compromisso com a qualidade, segurança, inovação e serviço ao cliente que será 
reforçada através desta combinação. Vamos proporcionar aos clientes uma confiabilidade incomparável 
e maior acesso aos principais serviços e produtos em mercados desenvolvidos e emergentes além de 
atender à evolução das necessidades dos clientes, através do fornecimento de soluções end-to-end que 
aumentam a qualidade, eficácia e produtividade. 
 
Sob reserva de aprovações regulamentares e de outras condições habituais, a transacção deverá ser 
concluída no terceiro trimestre deste ano. Durante o período de transição e além deste, quero assegurar 
– lhe que o serviço ao cliente e a qualidade dos nossos produtos é, e continuará a ser a nossa maior 
prioridade. 
 
Continuará a trabalhar com a nossa equipa dedicada de colaboradores bem como, a receber os 
elevados níveis de serviço habituais. Esta aquisição não implica mudanças na nossa proposta de valor 
continuaremos a fornecer-lhe as soluções de produtos e serviços de alta qualidade de que necessita. 
 
Em nome da equipa VWR, estamos ansiosos por continuar a nossa cooperação de forma a viabilizar a 
Ciência. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 

Manuel Brocke-Benz 
Presidente e CEO 
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Informações adicionais e onde encontrá-las 

Em ligação com a transação proposta, a VWR irá arquivar na Securities and Exchange Commission 
("SEC") e fornecer aos acionistas da VWR uma declaração informativa. ANTES DE QUAQUER DECISÃO DE 
VOTO, OS ACCIONISTAS DA VWR DEVEM LER A DECLARAÇÃO INFORMATIVA NA SUA TOTALIDADE 
(QUANDO DISPONÍVEL) E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO SEC RELATIVOS Á 
PROPOSTA DE FUSÃO OU INCORPORADOS NA DECLARAÇÃO INFORMATIVA (SE HOUVER) POIS CONTÊM 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A OPERAÇÃO PROPOSTA E AS PARTES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO 
PROPOSTA. Os investidores e acionistas poderão obter uma cópia gratuita dos documentos arquivados 
junto à SEC pela VWR no website da SEC em http://www.sec.gov. Além disso, investidores e acionistas 
poderão obter uma cópia gratuita de arquivos da VWR junto à SEC no site da VWR 
http://investors.vwr.com ou através de um pedido para: VWR Corporation, Radnor Corporate Center, 
Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, Pensilvânia 19087, Attn: Investor Relations, 
(610) 386-1700. 

A VWR e alguns dos seus administradores, diretores e alguns outros membros da administração e 
funcionários da VWR podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas 
da VWR em favor da fusão proposta. Informação sobre este assunto está estabelecida na declaração de 
procuração, na reunião anual dos acionistas VWR 2017, conforme arquivado junto à SEC 14A em 31 de 
março de 2017. Informações adicionais sobre os interesses dessas e outras pessoas que possam ser 
considerados participantes na solicitação serão incluídas na declaração de procuração com relação à 
incorporação que a VWR irá arquivar na SEC e fornecer aos Acionistas da VWR. 

 

 


