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Sobretaxa de energia extraordinária para fotoiniciadores 
produzidos em Mortara, Itália, a partir de 1º de abril de 
2022 
 

O contexto de uma situação geopolítica extraordinária resultou num consequente aumento sem 
precedentes dos custos de gás e energia desde 24 de fevereiro de 2022. Como resultado, a iGM é 
obrigada a anunciar uma sobretaxa de energia de 0,8€ por quilo para toda a gama de 
fotoiniciadores, produzidos em sua unidade em Mortara, Itália, para entregas a partir de 1º de abril 
de 2022. 

 

De acordo com Audrey de Wulf, Vice-Presidente Executiva de Vendas da IGM Resins: “Essa 
sobretaxa é essencial para manter em operação a única capacidade de fotoiniciador de grande 
escala fora da Ásia (principalmente China). Manter o local em Mortara, operando em um nível 
saudável é crucial para o equilíbrio da disseminação da segurança do fornecimento nas regiões, 
dada a forte dependência da Ásia para a indústria de cura UV.” 

 

A sobretaxa será revisada mensalmente, com base no aumento ou diminuição real sobre a 
produção real do mês anterior e entrará em vigor para os embarques no dia 1º do mês seguinte. 
Fevereiro de 2022 será utilizado como data de referência para o cálculo da sobretaxa. 

 

Sobre a IGM Resins 
A IGM Resins é especializada no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos e 
serviços técnicos para o mercado global de revestimentos e tintas de cura por radiação. A IGM 
Resins desenvolve, produz e distribui uma gama completa de materiais curáveis por radiação, 
incluindo fotoiniciadores, oligômeros e monômeros de cura por radiação e aditivos de fábricas na 
Europa, Ásia e EUA, apoiados por laboratórios técnicos em cada uma dessas regiões para ajudar a 
criar tintas e revestimentos de cura por radiação da próxima geração. Para obter informações 
adicionais sobre a IGM Resins, visite www.igmresins.com ou no twitter @igmresins 
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