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Comunicado de imprensa

Prolec GE vai adquirir o negócio de 
Soluções de Transformadores SPX

• Esta aquisição fortalecerá a posição da Prolec GE como um player importante 

         no crescente mercado de transformadores de energia nas Américas.

• Sólidos ativos operacionais que complementam a oferta de produtos e 

         agregam talentos à Prolec GE.

• Espera-se que a transação seja concluída durante o segundo semestre de  

         2021.

MONTERREY, NL, MÉXICO, 9 de junho de 2021 —GE-Prolec Transformers, Inc. (com sua 

afiliada (subsidiária Prolec GE), uma subsidiária de uma joint venture 50/50 entre a GE 

(NYSE: GE) e a Xignux, empresa com sede no México, anunciou hoje que assinou um 

acordo definitivo com a SPX Corporation (NYSE: SPXC) vai adquirir seus negócios da 

SPX Transformer Solutions (SPXT), por um valor empresarial de $ 645 milhões. A SPX 

Transformer Solutions é conhecida por seu Waukesha ® transformadores, serviços e 

componentes. Espera-se que essa aquisição fortaleça o posicionamento da Prolec 

GE como um player importante no mercado de transformadores e distribuição de 

energia, oferecendo aos clientes uma oferta mais ampla de produtos e serviços.

Ricardo Suarez, diretor geral da Prolec GE, expressou: “Nossa visão é ser reconhecido 

como o aliado estratégico mais confiável em soluções inovadoras e sustentáveis para 

o fornecimento de energia elétrica. Com essa combinação, continuaremos sendo um 

forte aliado de nossos clientes para continuar entregando produtos de qualidade 

e fortalecendo a evolução da rede elétrica nos Estados Unidos e no restante do 

continente americano. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à equipe de 

transformadores SPX para a grande família Prolec GE.”
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Gene J. Lowe, presidente e CEO da SPX comentou: “Estou muito orgulhoso 

das conquistas da equipe da SPX Transformer Solutions, que tem aumentado 

continuamente o desempenho operacional do negócio, sempre impulsionando 

melhorias para entregar valor aos clientes. Como a Prolec GE é um fornecedor chave 

de soluções sustentáveis de alta qualidade para o fornecimento de energia elétrica, 

eles serão a combinação perfeita para levar a SPX Transformer Solutions ao próximo 

nível de crescimento e valor para os clientes e sua equipe”.

A Prolec GE oferece uma ampla gama de soluções e transformadores que variam de 

5kVA a 1.000 MVA para aplicações de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Possui três fábricas distribuidas no México, Estados Unidos e Brasil para 

atender todo o Continente Americano.

A SPX Transformer Solutions oferece transformadores de potência de 5 a 1200 MVA 

nos Estados Unidos, além de fornecer uma oferta de componentes de transformador 

e soluções de serviço. A SPX Transformer Solutions com sede em Waukesha, 

Wisconsin, opera fábricas em Goldsboro, Carolina do Norte e Dallas, Texas, todas as 

quais farão parte da Prolec GE assim que a transação for fechada.

Ricardo Suárez acrescentou: “Esta será uma combinação perfeita e um passo natural 

em nossa transformação para nos tornarmos um player mais forte em soluções 

de transmissão e distribuição de energia elétrica de ponta a ponta. Os canais de 

vendas globais e a especialização em transformadores de pequeno e grande porte 

da Prolec GE são complementados pela experiência da SPX Transformer Solutions 

em tecnologia de transformadores de médio porte e sua presença no mercado dos 

Estados Unidos”.

Espera-se que esta transação seja concluída durante o segundo semestre de 

2021, sujeita às aprovações regulatórias necessárias e ao cumprimento de certas 

condições típicas desse tipo de transação.

O UBS Investment Bank atuou como o principal consultor financeiro da Prolec GE na 

transação. O Scotiabank Inverlat também foi consultor financeiro da Prolec GE.
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Sobre Xignux

A Xignux é uma empresa mexicana dedicada às indústrias de energia e alimentos, 

com vendas em mais de 40 países. A Xignux foi fundada há 65 anos e emprega mais 

de 27.000 pessoas em cinco países. A Xignux gerencia empresas que energizam a 

vida e a sociedade para contribuir para um mundo melhor. 

www.xignux.com 

Sobre GE

A GE (NYSE: GE) está à altura do desafio de construir um mundo que funcione. Por 

mais de 125 anos, a GE tem inventado o futuro da indústria e, hoje, a equipe dedicada 

da empresa, tecnologia de ponta e alcance e capacidades globais ajudam o mundo a 

trabalhar de forma mais eficiente, confiável e segura. O pessoal da GE é diversificado 

e dedicado, operando com o mais alto nível de integridade e foco para cumprir a 

missão da GE e servir seus clientes. 

www.ge.com

Sobre Prolec GE

A Prolec GE projeta, fabrica e vende produtos e soluções para geração, transmissão 

e distribuição de energia elétrica. Com mais de 50 anos de experiência no setor, 

a Prolec GE é líder no mercado mexicano e um dos players mais competitivos do 

restante da América, com unidades de negócios no México, Estados Unidos e Brasil.  

Com produtos instaladosem mais de 35 países empregando mais de 6.800 pessoas. 

www.prolec.energy

Sobre a SPX Corporation

A SPX Corporation é fornecedora de produtos e tecnologias de alta engenharia, 

ocupando posições de liderança nos mercados de HVAC, sensoriamento e medição e 

soluções de engenharia. Sediada em Charlotte, Carolina do Norte, a SPX Corporation 

possui mais de 4.500 funcionários em 17 países. 

www.spx.com 
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Contatos de imprensa da GE

Timothy.s.brown@ge.com

Sebastien.duchamp@ge.com

Contatos de imprensa da Xignux 

MediaContact@xignux.com

Contatos de imprensa da Prolec GE 

Info@prolec.energy

Relações com Investidores e Imprensa SPX 

spx.investor@spx.com


