COMUNICADO AO MERCADO
A MARCOPOLO S.A. (BM&FBovespa: POMO3, POMO4), companhia brasileira
líder na produção de carrocerias para ônibus, informa que na data de ontem, a New
Flyer Industries Inc., na qual a Marcopolo possui participação acionária de 19,97%,
assinou um acordo para adquirir a Motor Coach Industries International, - MCI, maior
produtor norte-americano de ônibus rodoviários, pelo valor de US$ 455 milhões.
Sobre New Flyer
A New Flyer Industries Inc. é o principal fabricante de ônibus urbanos nos Estados
Unidos e Canadá. A companhia é líder em tecnologia e oferece a mais ampla linha de
produtos, incluindo veículos movidos a diesel limpo, gás natural, híbrido dieselelétrico e elétricos.
De janeiro a setembro deste ano, a NFI registrou receita total de US$ 1,1 bilhão,
resultantes da comercialização de 1.791 novos ônibus e da venda de peças de
reposição e serviços aos clientes.
O grupo de empresas New Flyer emprega mais de 3.300 pessoas no Canadá e nos
Estados Unidos. Mais de 40.000 ônibus urbanos das marcas New Flyer, Orion e
NABI estão em operação hoje.
Sobre MCI
Fundada em 1933, em Winnipeg Manitoba, MCI possui três fábricas e nove centros
de serviços e de distribuição de peças. A empresa é reconhecida internacionalmente
pelo elevado padrão de qualidade, confiabilidade, menor custo de manutenção e
robustez, além de uma forte rede de peças de reposição e de serviços.
De janeiro a setembro deste ano, a MCI registrou receita total de US$ 443 milhões,
resultantes da comercialização de 576 novos ônibus e ônibus usados e da venda de
peças de reposição e serviços aos clientes.
A localização das fábricas da MCI está alinhada com as unidades da New Flyer tanto
nos Estados Unidos como no Canadá, o que facilitará os ganhos de sinergias.
Caxias do Sul, 11 de novembro de 2015.
Marcopolo S.A.
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