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21 de novembro de 2017 

 

 

Estimado cliente, 

Temos o prazer de anunciar a conclusão da aquisição da VWR pela Avantor.  

Hoje é o primeiro dia do nosso objetivo comum: queremos ser o seu parceiro de confiança e apoiar os seus objetivos 

através de soluções completas, desde a pesquisa ao fornecimento, para os setores das Ciências da vida e das Indústrias  

de vanguarda em todo o mundo. É com grande satisfação que partilho a nova missão da nossa empresa – colocamos a 

ciência em movimento para criar um mundo melhor. 

 

Para mais informação sobre a missão, sobre a equipa de direção e sobre a visão futura da nossa nova empresa,  visite o 

nosso portal de informações: http://www.settingscienceinmotion.com 

 

A nossa nova empresa funcionará sob o nome Avantor. 

 

A Avantor tem uma vasta experiência no campo da inovação, reconhecida qualidade e soluções que satisfazem os 

exigentes requisitos dos nossos clientes. O amplo acesso da VWR aos canais comerciais e o profundo relacionamento 

com os clientes reforçam as nossas competências, adicionando uma nova dimensão vital à gama completa de soluções 

que podemos oferecer, -  “from discovery to delivery”. 

 

A marca VWR e vwr.com permanecerão como um canal de comercialização. Igualmente importante, as nossas marcas 

estabelecidas, como produtos químicos J.T.Baker® e a ampla coleção de marcas VWR, permanecerão disponíveis 

através dos canais de vendas habituais. 

Desde que anunciámos o nosso acordo para adquirir a VWR em Maio, temos trabalhado arduamente para estabelecer 

um plano de integração que nos permita continuar a manter o foco no cliente. De momento, não há alterações nos 

produtos ou sistemas de qualidade (incluindo rotulagem e documentação), contratos ou contatos de clientes. 

Por favor, continue em contacto com os seus representantes da Avantor e VWR como sempre fez, e a utilizar os seus 

canais preferenciais para efetuar os seus pedidos. 

No decurso da integração, podem ocorrer mudanças que o afetem, pelo que nos comprometemos a informá-lo de forma 

clara e oportuna e a implementá-las progressivamente. A qualidade dos nossos produtos e o nosso compromisso de 

oferecer os mais altos níveis de serviço ao cliente garantindo a sua  satisfação continuarão a ser  a nossa principal 

prioridade. 

Em nome da nossa equipa global de mais de 12.000 colaboradores, agradecemos a sua cooperação e apoio. Como 

sempre, não hesite em colocar as suas dúvidas, comentários ou preocupações, através do seu representante da Avantor 

ou da VWR. 

http://www.settingscienceinmotion.com/


 

VWR International, LLC. 
Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, P.O. Box 6660, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087 

610.386.1700 | vwr.com 

 

 

 

Terei o maior prazer em entrar em contato em breve  com mais informações à medida que o nosso processo de 

integração continua. 

Atenciosamente, 

 

Michael Stubblefield 

Chief Executive Officer 

Para mais informações e atualizações sobre o nosso progresso de integração, visite 

settingscienceinmotion.com. 

 

Para obter informações sobre produtos e efetuar pedidos, visite o site avantorinc.com ou vwr.com, 

respectivamente. 

 


