1º de Março, 2019
Assunto: Mudança de Controle Societário da Linde Gases Brasil Ltda. e Linde-BOC
Gases Ltda.

Messer / CVC conclui aquisição da Linde
Os produtos, serviços, pessoas e foco no cliente que você conhece e confia:
Agora sob um novo nome!
Prezado Cliente,
Em 1º de março de 2019, o Grupo Messer e o CVC Capital Partners Fund VII concluíram a
aquisição planejada de determinados negócios da Linde plc nas Américas. Agora operamos
com um novo nome, juntamente com o Grupo Messer, hoje representamos um
empreendimento global de US$ 3 bilhões, com presença nas Américas, Europa e Ásia.
Contamos com um rico histórico de experiência na entrega segura e confiável de gases
industriais e medicinais, tecnologias inovadoras e aplicações.
Com mais de 70 unidades operacionais em cinco países da América do Norte e do Sul, a
Messer é hoje uma das maiores empresas de gases industriais e medicinais da região. Nosso
objetivo é gerar valor ao seu negócio e ser sua escolha como principal fornecedor de gases
industriais, medicinais e especiais.
Todos os compromissos contratuais serão mantidos sem qualquer alteração. A partir de hoje,
você começará a ver a nova marca e o novo logotipo em nossos materiais de comunicação e
em nossos produtos.
As informações a seguir estão relacionadas ao nosso serviço:
1. O nosso Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) não será alterado;
2. Os seus dados operacionais e contratuais permanecem os mesmos;
3. O telefone de contato da Centro de Cuidado aos Clientes (CCC) será mantido;
4. O novo endereço de contato através do canal de e-mail é: cliente@messerbrasil.com;
5. O novo endereço do website é www.messer-br.com. O portal de serviços continuará
disponível em nosso website;
6. Você continuará a ser atendido pelo mesmo Representante de Vendas.
Estamos comprometidos com uma transição transparente e sem impactos ao nosso negócio.
Seguimos focados e ansiosos para continuar o nosso relacionamento, e agradecemos por
fazer negócio conosco.
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