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Para divulgação imediata 

EVERLAM NOMEIA HARALD HAMMER COMO CEO 

Luxemburgo, 1 junho de 2016 – A EVERLAM anunciou que Harald Hammer integrou, hoje, a empresa para 

o cargo de CEO. Dr. Hammer substituirá Luc De Temmerman, que irá integrar o Conselho de Administração 

da EVERLAM. A EVERLAM é um fornecedor de filmes de PVB global, inovador e focado no cliente, com 

presença no mercado do vidro laminado de arquitetura.  

Dr. Hammer tem vasta experiência de liderança no setor de indústrias químicas e plásticos. Anteriormente, 

trabalhou durante 18 anos na Borealis, uma empresa especializada na produção de plásticos, em várias 

funções comerciais, como na gestão de aplicações de engenharia, mobilidade, Borouge JV e unidades de 

negócio de fibras e filmes. Antes da Borealis, Dr. Hammer trabalhou durante 11 anos na PCD Danubia, um 

fornecedor de poliolefinas.  

 

Sobre essa nomeação, Greg Parekh, Presidente da EVERLAM, afirmou: 

“Estou muito satisfeito em dar boas-vindas a Harald. Sua experiência em 

industrias do ramo, o sucesso na implementação de joint-ventures 

multiculturais em Cingapura, bem como a implementação de sistemas 

SAP e processos operacionais, trará grandes benefícios a EVERLAM. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a Luc De 

Temmerman pela sua contribuição durante a transição da EVERLAM 

como empresa independente e por ter implementado as estratégias 

adequadas para a empresa. Estou muito satisfeito pela integração de 

Luc no Conselho de Administração e por saber que a EVERLAM 

continuará a se beneficiar da sua vasta experiência e contatos na 

indústria de PVB." 

 

Harald Hammer comentou: “Estou bastante entusiasmado com a oportunidade de trabalhar com pessoas 

fantásticas e de liderar a EVERLAM neste novo período de expansão. Partilho os valores da EVERLAM no 

que respeita à elevada qualidade do produto, excelência dos serviços e soluções inovadoras." 

 

Sobre a Everlam 

A Everlam produz filmes de polivinil butiral (PVB) de alta quailidade para uso em vidros laminados. 

Disponível em várias cores, além de incolor, o PVB Everlam
TM

 (anteriormente vendido na Europa com a 

designação Butacite®) é usado por laminadores de todos o mundo para produzir vidros laminados de 

arquitetura duráveis, atrativos e de alta performance. O escritório central e o centro técnico da EVERLAM 

estão localizados em Mechelen, Bélgica. A sua fábrica, com certificação ISO 9001, está localizada em 

Hamm-Uentrop, Alemanha, onde os filmes de PVB tem sido produzidos desde há mais de 25 anos. A 

EVERLAM passou a controlar a DuPont em 2014. A Everlam pertence ao GVC Holdings, um grupo de 

investimentos especializado em indústrias químicas globais. Para mais informações sobre a Everlam, visite 

nossa página na internet www.everlam.com. 
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