
COMUNICADO

Prezados colaboradores, fornecedores e clientes,

É com grande satisfação que anunciamos um excelente avanço no desenvolvimento de nossos negócios no 
Brasil.

O , através da sua operação brasileira  adquiriu a totalidade do Grupo Soprema Denver Imper |Soprema
controle acionário da .Rockfibras do Brasil

Este é um importante passo em nossa estratégia  que alinhado com os negócios internacionais do , Grupo 
Soprema, Denver Imper/Soprema coloca a  definitivamente no mercado de isolamento térmico e acústico 
onde a sinergia de nossas tecnologias e expertise de mercado somadas, proporcionarão grandes benefícios 
para os clientes de ambas as empresas.

A  em seus mais de  anos é  em produtos à base de lã de rocha, ocupando Rockfibras do Brasil 60 referência
a liderança absoluta neste segmento de mercado  com presença nas mais importantes obras do Brasil e da ,
América do Sul. Detentora de uma extensa linha de produtos e duas unidades industriais  uma em , sendo
Guararema/SP e outra em Boituva/SP  fornece soluções para inúmeros tipos de , a Rockfibras do Brasil
projetos onde se deseja alta performance em isolamentos térmicos ou acústicos.

A  posição de destaque no mercado de impermeabilizantes e Denver Imper/Soprema possui 
especialidades químicas para a construção  em seus 39 anos de atuação no Brasil tem se consagrado como ,
fornecedor das principais obras da engenharia brasileira  soluções que envolvem a colaboração oferecendo
desde a fase de projeto  produtos inovadores sinônimos de qualidade e assistência à aplicação e uso.com

Agora como parte do  com 114 anos de atuação no mercado mundial e mais de 100 Grupo Soprema,
fabricas espalhadas pelo mundo  se tornará um excelente centro de tecnologia fornecendo as mais variadas ,
soluções para construção  com alta performance na estanqueidade a água, proteção térmica e acústica.,

A união dos negócios da  e   espaço para inúmeros Denver Imper/Soprema Rockfibras abre novos recursos 
e benefícios  nossos clientes que estão totalmente alinhados com a filosofia internacional do aos Grupo 
Soprema em fornecer soluções que melhoram a qualidade de uso das construções com impermeabilidade, 
conforto térmico e acústico.

O Sr. Fabio Motta  que esteve à frente da  nos últimos 30 anos nos acompanhará , Rockfibras do Brasil
durante todo o período de transição  fornecendo todo suporte necessário aos nossos colaboradores, ,
fornecedores e clientes.

Compartilhamos com todos vocês a nossa satisfação e alegria com o anúncio deste importante passo.

Aproveitamos boas-vindas a todos colaboradores, fornecedores, clientes e amigos que agora se para dar as 
juntam ao .Grupo Soprema

Atenciosamente,

Sergio Guerra
Diretor Geral
Denver Impermeabilizantes
Soprema Ltda
Rockfibras do Brasil

www.soprema.com.br


