TISKOVÁ ZPRÁVA
Spojení společností Quaker Chemical a Houghton
International
Vede k vytvoření globální špičky s výjimečnou pozicí v oblasti zpracování kovů a s bohatými
zkušenostmi z atraktivních zákaznických segmentů
CONSHOHOCKEN, Pa., 5. dubna 2017/PRNewswire/ -- Quaker Chemical Corporation (NYSE: KWR) a
Houghton International Inc., společnosti s více než 250 roky historie v poskytování provozních kapalin,
speciálních chemických látek a technických zkušeností pro globální kovovýrobu a zpracování kovu,
dnes oznámily, že uzavřely konečnou smlouvu o spojení společností. Společnosti Quaker Chemical i
Houghton International mají obě sídlo v oblasti Filadelfie.
Předseda správní rady a CEO společnosti Quaker Chemical Michael F. Barry řekl: „Navrhované spojení
společností Quaker Chemical a Houghton International znamená další fázi našeho vývoje a je
v souladu s vizí růstu v hlavních oblastech naší specializace. Spojení sil se společností Houghton
International kombinuje dva doplňující se podniky, z nichž oba mají dlouhou historii budování
zkušeností, technologií a přístupů s důrazem na zákazníky za účelem dodávání dlouhodobě
udržitelných hodnot pro zákazníky, akcionáře i zaměstnance. Nová společnost využije ty nejlepší
postupy a zkušenosti z obou podniků.“
Sanjay Hinduja, předseda správní rady Houghton International, která je součástí Hinduja Group
prostřednictvím Gulf Oil, přidal: „Jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít tuto dohodu ke spojení dvou
uznávaných globálních společností. Společně posílíme naše schopnosti a modely podnikání, abychom
mohli lépe sloužit globálnímu trhu a všem jeho účastníkům.“
V souladu s dohodou obdrží držitelé akcií společnosti Houghton International asi 4,3 milionů nově
vydaných akcií společnosti Quaker Chemical, což odpovídá 24,5procentnímu podílu kombinované
společnosti a 172,5 milionům dolarů. Společnost Quaker Chemical navíc převezme dluhy a hotovost
společnosti Houghton International s čistým dluhem asi 690 milionů $ na konci roku 2016. Tato
smlouva byla odsouhlasena správními radami společností Quaker Chemical i Houghton International
s plnou podporou Hinduja Group, která se tak stane největším akcionářem Quaker Chemical.
Společnosti Houghton International a Quaker Chemical jsou obě známé svým důrazem na inovaci ve
specializovaných a technicky náročných oborech.
Mike Shannon, CEO společnosti Houghton International, řekl: „Nejen, že se naše společnosti doplňují,
ale obě strany se zavázaly k tvorbě řešení pro naše zákazníky s pomocí inovace, bohatých technických
zkušeností a globálního dosahu díky znalostem místních aplikací.“
Transakce doplňujících se partnerů
Kombinace řešení a nabídky služeb Quaker Chemical a Houghton Interntional nové společnosti možní
lépe sloužit zákazníkům v automobilovém, leteckém, strojírenském, těžebním, strojním, mořském,
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offshore a kontejnerovém průmyslu. Podnik bude mít jedny z největších platforem pro práci s kovy
sestávající ze speciálních produktů, které zahrnují čistící kapaliny, kapaliny pro tváření, ochranné
kapaliny, kapaliny pro ochranu před teplem a průmyslová maziva. Očekává se, že rozšířená nabídka
vytvoří příležitosti pro další prodej a umožní expanze na rostoucích trzích včetně Indie, Korey, Japonska
a Mexika.
Díky kombinaci zdrojů nová společnost prohloubí své inovační technologie, urychlí iniciativy spojené s
vývojem produktů a dobu dodávky na trh a diverzifikuje svůj dlouhodobý výzkum a vývoj.
Podnikatelský model založený na úzkých vztazích mezi společností a zákazníky bude dále posílen
rozšířenou nabídkou chemických produktů. Vylepšená nabídka, zaměstnanci, kteří jsou experty v
oboru, a znalost aplikací umožní nové společnosti přinést zákazníkům větší hodnoty pro celkové
výsledky a provoz.
Tvorba hodnot pro akcionáře
V průběhu roku 2016 měla společnost Quaker Chemical celkový příjem 747 milionů $, EBITDA v
hodnotě 107 milionů $ a čistou hotovost ve výši 22 $. Během stejného období měla společnost
Houghton International příjem 767 milionů $, EBITDA v hodnotě 120 milionů $ a čistý dluh 690 milionů
$. Po provedení transakce budou akcie kombinované společnosti nadále kótovány na burze New York
Stock Exchange.
Společnost očekává, že se jí synergií nákladů podaří dosáhnout úspory ve výši přibližně 45 milionů
dolarů, z čehož většiny bude dosaženo během dvou let. Synergie se očekávají hlavně díky
efektivnějším dodávkám a snížení nákladů. Další zlepšení se očekávají díky příležitostem pro
přidružený prodej a schopnosti nabízet zákazníkům širší portfolio produktů a služeb.
Po dokončení transakce kombinovaná společnost očekává, že bude schopna udržovat hodnotu
dividend a využívat silný tok plateb k rychlému snížení dluhu a snížení poměru dluhu a EBITDA do dvou
let z 3,7 na 2,5.
Finance a vedení
Společnost Quaker Chemical získala k podpoře transakce pevný příslib 1,15 miliard $ od Bank of
America Merrill Lynch a Deutsche Bank Securities Inc., což zahrnuje 200 milionů $ likvidity. Společnost
předpokládá, že roční úroková sazba pro finance bude při dnešní úrovni úrokových sazeb 3 procenta.
Provedení transakce, které se očekává koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018, podléhá
obvyklým podmínkám včetně souhlasu regulatorních orgánů a schválení akcionáři společnosti Quaker
Chemical. Společnosti budou až do dokončení transakce fungovat nezávisle.
Očekává se, že nová společnost pak bude mít dvanáctičlennou správní radu s devíti řediteli ze
společnosti Quaker Chemical a třemi nominovanými koncernem Hinduja Group. Michael F. Barry bude
nadále generální ředitel a CEO, struktura podniku pak bude určena v době mezi podepsáním dohody
a jejím provedením.
Hlavním finančním poradcem společnosti Quaker Chemical je Deutsche Bank Securities Inc. Právním
poradcem je firma Drinker Biddle & Reath LLP.
Výhradním finančním poradcem Houghton International je RBC Capital Markets, LLC. Právním
poradcem je firma Mayer Brown LLP.
Poradcem správní rady je koncern Valence Group.
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Informace o telefonní konferenci a přenosu po internetu
Společnost Quaker Chemical připravila konferenci pro finanční analytiky, která se bude konat 5. dubna
2017 ve 14:30 SEČ. Konferenci můžete sledovat následujícími způsoby:
[Telefon / Webcast / Přehrávání]
O SPOLEČNOSTI QUAKER CHEMICAL
Společnost Quaker Chemical je špičkou v dodávkách provozních kapalin a chemických látek a
technickým expertem v široké řadě oborů, včetně ocelářství, zpracování hliníku, automobilového
průmyslu, těžby, leteckého průmyslu, výroby potrubí, kovových nádob a dalších. Společnost Quaker
Chemical téměř 100 let pomáhá zákazníkům na celém světě zvyšovat efektivitu provozu, vylepšovat
kvalitu produktů a snižovat náklady prostřednictvím kombinace inovativní technologie, znalosti
procesů a služeb na míru. Sídlo společnosti Quaker Chemical v americkém Conshohockenu
(Pensylvánie) slouží podnikům po celém světě díky síti dedikovaných a zkušených profesionálů, kteří
se snaží o opravdové výsledky.
O SPOLEČNOSTI HOUGHTON INTERNATIONAL
Společnost Houghton International je globální špičkou v dodávkách moderních kapalin a služeb pro
zpracování kovů v automobilovém, leteckém, důlním, strojním, offshore a nápojovém průmyslu.
Centrum v pensylvánském Valley Forge společnosti Houghton International umožňuje provozovat
výzkumné a výrobní podniky a pobočky v 33 zemích po celém světě. Tyto pobočky dodávají řešení pro
zvýšení produktivity, snížení provozních nákladů a vylepšení kvality produktů pro naše zákazníky.
Houghton International je součástí koncernu Hinduja Group, který od roku 2012 vlastní více než 95 %
Houghton International.
O KONCERNU HINDUJA GROUP
Koncern Hinduja Group je jeden z největších diverzních globálních indických koncernů. Zaměstnává
téměr 100 000 zaměstnanců, má provozovny ve 38 zemích světa a příjmy se pohybují v řádech miliard
dolarů. Společnost založil před více než 100 lety Shri P.D. Hinduja, jehož krédo bylo: „Mojí povinností
je pracovat, abych mohl dávat“. Koncern vlastní podniky v kategoriích, které zahrnují automobilový
průmysl, informační technologii, média, zábavní průmysl a komunikace, bankovní a finanční služby,
sítě, energie, těžbu ropy a plynu, nemovitosti, obchodování a zdravotnictví. Koncern silně podporuje
charitativní aktivity a filantropii po celém světě prostřednictvím Hinduja Foundation.
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Additional Information And Where To Find It
In connection with the proposed transaction, Quaker Chemical will file a proxy statement with the
Securities and Exchange Commission. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE ADVISED TO READ
THIS PROXY STATEMENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE, BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT
INFORMATION. Investors and security holders may obtain a free copy of the proxy statement (when
available) and other documents filed by Quaker Chemical with the Commission at the Commission's
web site at http://www.sec.gov. Free copies of the proxy statement, once available, and of Quaker
Chemical’s other filings with the Commission may also be obtained from the Company by directing a
request to: Victoria K. Gehris, Investor Relations, +1.610.832.4246.
Quaker Chemical and its directors, executive officers and other members of its management may
solicit proxies from its shareholders in favor of the transaction. Information concerning such persons
who may be considered participants in the solicitation of Quaker Chemical’s shareholders under the
rules of the Commission will be set forth in the definitive proxy statement to be filed by Quaker
Chemical with the Commission in connection with the transaction.
Cautionary Note On Forward-Looking Statements
This release contains "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities
Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. These forward-looking
statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from those projected in such statements. A major risk is that demand for the Company's
products and services is largely derived from the demand for its customers' products, which subjects
the Company to uncertainties related to downturns in a customer's business and unanticipated
customer production shutdowns. Other major risks and uncertainties include, but are not limited to,
significant increases in raw material costs, customer financial stability, worldwide economic and
political conditions, foreign currency fluctuations, significant changes in applicable tax rates and
regulations, future terrorist attacks and other acts of violence. Other factors, including those related
to the transaction, could also adversely affect us including, but not limited to:











the risk that Quaker Chemical shareholders may not approve the proposed transaction;
the risk that a required regulatory approval will not be obtained or is subject to conditions
that are not anticipated or acceptable to us;
the potential for regulatory authorities to require divestitures in connection with the proposed
transaction, which would result in a smaller than anticipated combined business;
the risk that a closing condition to the proposed transaction may not be satisfied in a timely
manner;
risks associated with the financing of the transaction;
the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the
termination of the purchase agreement;
potential adverse effects on Quaker Chemical’s business, properties or operations caused by
the implementation of the transaction;
Quaker Chemical’s ability to promptly, efficiently and effectively integrate Houghton
International’s operations into those of Quaker Chemical;
risks related to the disruption of each Company’s time from ongoing business operations due
to the proposed transaction; and,
the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the companies following
announcement of the merger agreement and transactions contemplated therein.

Therefore, we caution you not to place undue reliance on our forward-looking statements.
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For more information regarding these risks and uncertainties as well as certain additional risks that
we face, you should refer to the Risk Factors detailed in Item 1A of our 2016 Form 10-K, and in our
quarterly and other reports filed from time to time with the Commission. We caution you not to place
undue reliance on these forward-looking statements, which are current only as of the date on which
we issued this report. We do not intend to, and we disclaim any duty or obligation to, update or revise
any forward-looking statements to reflect new information or future events or for any other reason
This discussion is provided as permitted by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Contact Information - Quaker Chemical
Investors: Mary Dean Hall, Vice President, Chief Financial Officer and Treasurer,
HallM@quakerchem.com, T.+1.610.832.4160
Media: Melissa McClain, Communications Manager, McClainM@quakerchem.com,
T. +1.610.832.7809
Contact Information – Houghton International
Media : Natalie Kay, HoughtonNews@houghtonintl.com
T.+1.215.850.4643
SOURCE Quaker Chemical Corporation
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