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Nynas assume controle de refinaria da Shell  
 

 

A Nynas, uma das líderes globais de óleos minerais especiais, assume o total 
controle e responsabilidade sobre as unidades de produção de óleos básicos e 
instalações associadas da refinaria da Shell-Harburg localizada em Hamburgo na 
Alemanha. O acordo foi submetido à apreciação da Comissão Européia. 
 

A nova planta será um local de grande importância para a Nynas, com uma produção de 

óleos especiais da ordem de 330 mil toneladas por ano. Isso representa um aumento de 

30% na produção desses produtos, na empresa. Com essa aquisição, a Nynas aumentará 

o seu quadro de funcionários em aproximadamente 220 membros, nos próximos 3 anos. 

 

“Esse é um importante passo à frente na estratégia de crescimento da Nynas. Irá nos 

permitir atender rapidamente ao crescimento da demanda de nossos clientes 

globalmente. A refinaria Harburg continuará a produzir da mesma forma que faz 

atualmente, porém, será convertida, ao longo dos próximos 24 meses em uma refinaria 

autônoma para a produção de óleos especiais. Uma nova unidade de Hidrogênio e um 

extensivo programa de conversão a transformará em uma refinaria classe mundial de 

Produtos Especiais Naftênicos”,   afirmou o Presidente da empresa, Sr. Staffan 

Lennströn.  

 

Já o Vice-Presidente para Naftênicos da Nynas, Sr. Per Dahlstedt, analisa que esse 

acordo trará um aumento de volume para todos os produtos do portifólio da empresa, 

inclusive novos e interessantes produtos como óleos brancos medicinais. 

 

O acordo prevê o controle da Nynas por 25 anos, e compreende duas fases: Na fase 1, 

após a aprovação da Comissão Europeia, a empresa assume as operações da unidade de 

óleos básicos e facilidades associadas. Nessa fase, serão empregadas cerca de 90 

pessoas, aproximadamente. Na preparação para a segunda fase, uma unidade de 

Hidrogênio será construída e operada por um terceiro supridor. 

 

Na fase 2, que deverá ocorrer em meados de 2014, a Nynas iniciará as operações de 

produção de óleos especiais, já de forma auto-sustentável, com o emprego de cerca de 

130 pessoas a mais. 

 

A Nynas confirma que não assumirá nenhuma carteira de clientes, área de vendas ou de 

mercado da Shell. 

 

 

Fonte: Nynas 


