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uma empresa de classe mundial construída 
em relacionamentos mutuamente benéficos 
de longo prazo

1 



A Langley Holdings plc é um grupo diversificado de 

engenharia com operação global e sede no Reino Unido.

O grupo é formado por 5 divisões, localizadas principalmente 

na Alemanha, França e Reino Unido, com uma presença 

substancial nos Estados Unidos e mais de 80 subsidiárias ao 

redor do mundo. O grupo emprega mais de 4.300 funcionários.

Fundado em 1975 pelo atual presidente e CEO, o grupo 

Langley é financeiramente independente e permanece sob 

propriedade familiar.

Grupo

PERFIL DO GRUPO em 2014

Página oposta: Em outubro de 2014, o iate de competição 
da Langley, Gladiator, competiu no Les Voiles de St Tropez, 
ficando em segundo na categoria HRH Crown Prince Frederick 
of Denmark. Uma falha no equipamento de câmbio, no 
primeiro dia, colocou o Gladiator em último lugar na frota 
de 32 barcos no início do segundo dia. No sexto dia, ele se 
recuperou e ficou a dois pontos da liderança.

Em comum com os negócios da Langley, a competição à 
vela representa a melhor tecnologia em sua área, atraindo 
pessoas altamente talentosas e é conduzida com os mais 
altos padrões de integridade.

5 divisões, mais de 80 subsidiárias, 
mais de 4.300 funcionários
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A Manroland Sheetfed é um líder na fabricação de impres- 

soras offset planas. Fundada em 1871, a empresa é um 

símbolo de qualidade e confiabilidade para os gráficos do 

mundo inteiro.

Anteriormente parte do grupo MAN, a Manroland Sheetfed 

GmbH passou a fazer parte do grupo Langley em 2013. A 

empresa é sediada e produz todas as suas distintas impres-

soras em Offenbach-am-Main, Alemanha.

Manroland Sheetfed

PERFIL DO GRUPO em 2014 manrolandsheetfed.com

Local: Alemanha

Atividade: Fabricação de  
 impressoras

Faturamento de 2014:  €288,2m

Funcionários: 1.688

Em novembro de 2014 foi o lançamento mundial da nova 
impressora ROLAND 700 Evolution

um símbolo de qualidade e 
confiabilidade para os gráficos 
do mundo inteiro
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A Piller Power Systems é a maior fabricante europeia de 

sistemas de fornecimento ininterrupto de energia (UPS) 

para centros de dados de alta qualidade. A Piller também 

fabrica sistemas de energia aterrada para aeroportos civis 

e militares e sistemas elétricos a bordo para embarcações 

militares. 

A Piller foi fundada em 1909 e adquirida pela Langley através 

da rede alemã, RWE, em 2004. A empresa está sediada em 

Osterode-am-Hartz, próximo a Hannover, na Alemanha. 

Piller

PERFIL DO GRUPO em 2014

Local: Alemanha

Atividade: Sistemas de proteção  
 de energia

 Sistemas de energia aterrada  
 para aeroportos

 Sistemas militares navais

Faturamento de 2014: €181,8m

Funcionários: 812

piller.com

A Piller mantém mais de 5.000 unidades de sistemas de fornecimento ininterrupto 
(UPS) em operação para proteger empresas, incluindo mais de 400 importantes 
centros de dados ao redor do mundo.  Foto: Observatório da Terra da NASA.

líder europeu na fabricação 
de sistemas UPS para 
centros de dados
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Há mais de um século, a Claudius Peters vem produzindo 

sistemas inovados de manuseio e processamento de 

materiais para as indústrias globais de cimento & gesso, 

ferro & aço e alumina.

A divisão aeroespacial da empresa fabrica longarinas de aero-

naves, sendo que diversos quilômetros podem ser encontrados 

em todo Airbus construído.

Fundada em 1906, a Claudius Peters era membro do grupo 

inglês Babcock desde a metade do século 20, até ser adquirida 

pelo grupo Langley em 2001. A empresa está sediada próximo 

a Hamburgo, na Alemanha.

Claudius Peters

PERFIL DO GRUPO em 2014 claudiuspeters.com

Local: Alemanha

Atividade: Maquinários para  
 indústrias de processamento

 Componentes aeroespaciais

Faturamento de 2014:  €125,6m

Funcionários: 582

A Claudius Peters Technikum (Centro Técnico) aprova as características 
de aproximadamente 13.000 diferentes materiais a granel.  

 Grânulos de cimento ampliados em 100 vezes. © Claudius Peters.

equipamentos para  
produção de cimento,  
gesso e alumina
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A ARO é amplamente reconhecida como a líder mundial 

em soldagem de resistência para a indústria automotiva.

 

A empresa foi fundada em 1949, fazendo parte do grupo alemão 

de engenharia, IKWA, antes de ser adquirida pelo grupo Langley 

em 2006.

O grupo ARO está sediado próximo a Le Mans, na França. A 

empresa também produz nos EUA e China.

ARO

arotechnologies.com

Local: França

Atividade: Tecnologia de soldagem

Faturamento de 2014: €116,6m

Funcionários: 514

Mais de 11.000 revolucionárias pistolas robóticas de soldagem, ARO 3G, 
são fornecidas à indústria automotiva. Lançada há cinco anos, a primeira 
solução verdadeiramente modular da indústria leva o desempenho da 
soldagem a novos níveis.

PERFIL DO GRUPO em 2014

líder mundial em tecnologia 
de soldagem automotiva
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Entre outros negócios dentro do grupo Langley, operando 

principalmente em locais na Alemanha, Reino Unido e 

EUA, estão a DruckChemie, a fabricante de consumíveis 

gráficos adquirida recentemente, Bradman Lake, fabri-

cante de maquinários de embalagens para a indústria 

alimentícia e Clarke Chapman, fabricante de guindastes 

para a indústria nuclear e outras aplicações especializadas.

Entre as unidades menores de negócio dentro da divisão estão:

•  JND: fabricante de tecnologias térmicas rotativas

•  Protran: fabricante de veículos transportadores de gás 

comprimido liquefeito

• PEI: fabricante de cubas de pressão

• Reader: misturadores de argamassa de cimento 

• Oakdale Homes: fabricante de casas

Cada empresa acima citada possui seu próprio site, o qual 

pode ser acessado através do portal principal: 

www.langleyholdings.com 

Outros Negócios

PERFIL DO GRUPO em 2014

A DruckChemie é a líder europeia na fabricação de 
produtos químicos para a indústria gráfica

Local: Alemanha, Reino Unido,  
 EUA & diversos

Atividade:        Equipamentos de  
 capital diversos

 Construção

 Produtos Químicos

Faturamento de 2014:  €67,2m*

Funcionários: 775

*excluindo a DruckChemie.

DRUCKCHEMIE
BRADMAN LAKE GROUP

CLARKE CHAPMAN GROUP
JND

PROTRAN
PEI

READER
OAKDALE HOMES
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Retford,  
Reino Unido

ARGENTINA BUENOS AIRES I ÁSIA PACÍFICO CINGAPURA I AUSTRÁLIA SIDNEI I 

ÁUSTRIA VIENA NEUDORF I BÉLGICA BRUXELAS, WEMMEL I BRASIL SÃO PAULO 

I BULGÁRIA SOFIA I CANADÁ TORONTO I CHILE SANTIAGO I CHINA PEQUIM, 

CHENGDU, GUANGZHOU, HONG KONG, XANGAI, SHENZHEN, WUHAN I 

COLÔMBIA BOGOTÁ I CROÁCIA ZAGREB I REPÚBLICA TCHECA PRAGA, 

KUŘIM I DINAMARCA BALLERUP I FINLÂNDIA VANTAA I FRANÇA LE MANS, 

MULHOUSE, PARIS, SOPPE LE BAS I ALEMANHA AUGSBURG, FRANKFURT, 

HAMBURGO, HANNOVER, STUTTGART I HUNGRIA BUDAPESTE I ÍNDIA MUMBAI 

I INDONÉSIA JACARTA I IRLANDA DUBLIN I ITÁLIA BERGAMO, MILÃO I JAPÃO 

SAITAMA I MALÁSIA SELANGOR I MÉXICO PUEBLA I HOLANDA 

AMSTERDÃ, HELMOND I PERU LIMA I POLÔNIA NADARZYN, GNIEZNO I 

PORTUGAL SINTRA I ROMÊNIA BUCARESTE, SIBIU I RÚSSIA MOSCOU I 

ESLOVÁQUIA BRATISLAVA I ESLOVÊNIA LJUBLJANA I ÁFRICA DO SUL 

CIDADE DO CABO I ESPANHA BARCELONA, MADRID I SUÉCIA FJÄRÅS, 

TROLLHÄTTAN I SUÍÇA KIRCHBERG, ROGGLISWIL I TAIWAN NOVA TAIPÉ 

I TAILÂNDIA BANGKOK I REINO UNIDO DIVERSOS LOCAIS I EUA DALLAS, 

DETROIT, NOVA YORK, ROCK HILL (CAROLINA DO SUL), WESTMONT I 

VENEZUELA CARACAS

Locais 
Globais

• Principais subsidiárias  

PERFIL DO GRUPO em 2014

Dallas,  
EUA

Offenbach,  
Alemanha

Nova York,  
EUA

Detroit,  
EUA

Le Mans,  
França

Hamburgo, 
Alemanha

Mulhouse, 
França

Hannover, 
Alemanha

Stuttgart,
Alemanha

mais de 80  
subsidiárias ao redor 
do mundo
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LANGLEY HOLDINGS plc

BALANÇO ANUAL IFRS DE 2014

Informações da Empresa
ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DIRETORES: A J Langley – Presidente 

 B A Watson 

 J J Langley – Não-Executivo

SECRETÁRIO: B A Watson

ESCRITÓRIO REGISTRADO: Enterprise Way 

 Retford 

 Nottinghamshire 

 DN22 7AN 

 Inglaterra

Nº DE REGISTRO INGLÊS: 1321615

AUDITORES: Nexia Smith & Williamson 

 Contador Oficial 

 Auditor Legal 

 Portwall Place 

 Bristol 

 BS1 6NA 

  Inglaterra

PRINCIPAIS BANQUEIROS: Barclays Bank plc 

 PO Box 3333 

 Snowhill Queensway 

 Birmingham 

 B4 6GN 

 Inglaterra

 Deutsche Bank AG 

 Adolphsplatz 7 

 20457 Hamburgo 

 Alemanha

 Commerzbank AG 

 Sand 5-7 

 21073 Hamburgo

 Alemanha

Balanço Anual 
IFRS de 2014
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LANGLEY HOLDINGS plc

BALANÇO ANUAL IFRS DE 2014 BALANÇO ANUAL IFRS DE 2014

Principais Destaques
ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

 Ano encerrado em Ano encerrado em 

 31 de dezembro 31 de dezembro 

 de 2014 de 2013 

 €’000 €’000

FATURAMENTO 779.367 833.892

LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS VALORES  

NÃO RECORRENTES 91.085 89.270

VALORES NÃO RECORRENTES 7.392 -

LUCRO OPERACIONAL 98.477 89.270

LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS 100.649 91.420

ATIVOS LÍQUIDOS 562.917 496.525

CAIXA 280.747 278.645

PEDIDOS EM CARTEIRA 278.882 256.025

 No. No.

FUNCIONÁRIOS 4.371 4.042

Depoimento do Presidente
ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Durante o ano, até 31 de dezembro de 2014, o grupo registrou um faturamento de 
€779,4 milhões (2013: €833,9 milhões) e gerou um lucro operacional antes dos 
ganhos não recorrentes de €91,1 milhões (2013: €89,3 milhões). As receitas de 
atividades financeiras contribuíram com €2,4 milhões (2013: €2,7 milhões) e gerou 
ganhos não recorrentes de €7,4 milhões durante esse período (2013: €0). Isso 
resultou em um lucro antes dos impostos de €100,6 milhões (2013: €91,4 milhões). 
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo consolidado do caixa ficou em €280,7 
milhões (2013: €278,6 milhões). Foi pago um dividendo acionário de €25 milhões 
em julho e no final do ano os ativos líquidos do grupo totalizaram €562,9 milhões 
(2013: €496,5 milhões). Pedidos em carteira totalizaram €278,9 milhões (2013: 
€256 milhões).

Nos últimos anos utilizamos uma porcentagem do excesso de caixa do grupo para adquirir 

propriedades operacionais que antes eram alugadas, ou mudamos nossos negócios de 

propriedades alugadas para instalações próprias. Durante o ano, propriedades foram 

adquiridas para os negócios do Reino Unido, nosso negócio no Japão e já adquirimos um 

terreno também para construção nos EUA. Como o grupo agora possui a propriedade de 

mais de 95% do espaço operacional ocupado, esse programa está quase completo.
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LANGLEY HOLDINGS plc

BALANÇO ANUAL IFRS DE 2014

DEPOIMENTO DO PRESIDENTE ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 DEPOIMENTO DO PRESIDENTE ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BALANÇO ANUAL IFRS DE 2014

A aquisição da DruckChemie, uma líder na fabricação de produtos químicos para a indústria 

gráfica, em novembro, foi a primeira transação concretizada desde janeiro de 2012. A 

empresa, que está localizada na Alemanha, tem 10 subsidiárias operacionais e 22 locais de 

distribuição por toda Europa e no Brasil e emprega aproximadamente 280 funcionários. Um 

faturamento de aproximadamente €70 milhões é esperado em 2015 e o negócio é lucrativo. 

Sua insolvencia no ano passado se deveu inteiramente a uma dívida feita em 2007, por seu 

antigo proprietário. O negócio complementa as atividades do grupo na indústria gráfica.

DIVISÃO DA MANROLAND SHEETFED

Faturamento: €288,2 milhões (2013: €315,2 milhões). Pedidos em carteira: €48,3 milhões 

(2013: €48,2 milhões) Sede: Alemanha. Funcionários: 1.688

A Manroland Sheetfed, a fabricante de impressoras e a maior de nossas divisões em termos 

de faturamento e quantidade de funcionários, atuou bem dentro das expectativas em 2014, 

registrando um pequeno lucro sobre um faturamento de €288,2 milhões. Em geral, a 

contribuição da divisão ao resultado do grupo antes dos lucros foi de aproximadamente €15 

milhões, considerando-se os custos internos do grupo e é uma situação satisfatória tendo 

em mente que o setor passou por uma mudança de paradigma, vendo a demanda por novas 

impressoras cair em mais de dois terços em relação ao seu pico em 2007. Mesmo assim, o 

faturamento foi aproximadamente 9% abaixo em 2014, se comparado a 2013, devido à queda 

de demanda do mercado chinês. Desde a última década, a China vem sendo um mercado 

em expansão para as fabricantes de impressoras e consequentemente o mercado quase 

chegou à saturação. Em 2014, a demanda caiu drasticamente e por isso a Manroland China 

foi reestruturada. Resta saber se a demanda vai voltar a níveis históricos, mas por enquanto 

a subsidiária está corretamente estruturada. Outros mercados, atendidos pelas mais de quarenta 

subsidiárias ao redor do mundo da Manroland, estão atuando bem dentro das expectativas. 

Em particular, os EUA excederam o planejado, possivelmente um sinal de melhores condições 

no segundo maior mercado da divisão, após a China. Enquanto isto, na Alemanha, a 

propriedade excedente desocupada em 2013 foi vendida e, agora, todas as operações de 

fabricação da Manroland estão localizadas na propriedade de Offenbach de 70 acres. 

Uma operação de fabricação mais simplificada contribui significativamente para reduzir os 

custos operacionais e melhorar as margens, compensando a redução de volume da China. 

A divisão gerou fluxo de caixa positivo com as operações durante o ano e tenho orgulho de 

relatar que €22 milhões do investimento original já retornaram ao grupo. Por último, mas não 

menos importante, em novembro, realizamos o lançamento de uma nova impressora no 

Centro de Tecnologia de Impressão (PTC) da Manroland, em Offenbach. Com mais de 450 

participantes durante dois dias, o lançamento da Roland 700 “Evolution” foi um grande sucesso, 

anunciando a próxima geração dessas distintas impressoras após mais de dois anos de 

pesquisa e desenvolvimento. 

DIVISÃO DA PILLER

Faturamento: €181,8 milhões (2013: €217,4 milhões). Pedidos em carteira: €85,4 milhões 

(2013: €75,4 milhões) Sede: Alemanha. Funcionários: 812

A Piller é líder na fabricação de sistemas avançados de condicionamento e backup de energia 

para centros de dados e foi o principal responsável pelo resultado do grupo em 2014. A 

empresa também produz equipamentos de energia aterrada para aeronaves e sistemas 

elétricos para embarcações militares. Com €182 milhões, o faturamento de 2014 foi mais de 

16% abaixo de 2013, embora 2013 tenha sido um recorde positivo em termos de faturamento. 

Apesar da queda no faturamento, os lucros ficaram em um nível similar. O resultado final 

também foi drasticamente elevado por ganhos não recorrentes derivados de contratos de 

anos anteriores e um mix aprimorado de negócios. Duas das subsidiárias registraram lucros 

acima do planejado. Aquelas que não ficaram acima do planejado são menores no esquema 

total da divisão. Em resumo, outro desempenho bem satisfatório. Em relação a 2014, os 

pedidos em carteira estavam dentro do orçamento, embora vários projetos ainda tenham 

sido prorrogados. Espero ver um volume maior em 2015, porém os resultados não serão 

auxiliados pelos ganhos não recorrentes na extensão que foram em 2014.

DIVISÃO DA CLAUDIUS PETERS

Faturamento: €125,6 milhões (2013: €117,9 milhões). Pedidos em carteira: €82,1 milhões 

(2013: €84,1 milhões) Sede: Alemanha. Funcionários: 582

A principal atividade da Claudius Peters é o projeto e fabricação de maquinários fabris para 

as indústrias de cimento & gesso, ferro & aço e alumina. Os setores nos quais atua 

permanecem fracos, embora haja sinais de recuperação, o maior ciclo de mercado no qual 

o grupo está envolvido. Sediada próximo a Hamburgo, na Alemanha, a empresa também 

produz componentes para Airbus, o qual contraria de certa forma a natureza cíclica do 

negócio de maquinários fabris. A divisão em geral relatou um resultado satisfatório, a frente 

do planejado, apesar de uma pequena queda na subsidiária francesa. Subsidiárias menores 

na Espanha e Itália continuam fracas e a China, apesar de uma desaceleração da economia, 

operou acima do planejado e os EUA passam por melhores condições do mercado. Olhando 

para 2015, as incertezas políticas e comerciais na Rússia são uma preocupação, mas os 

mercados geográficos da divisão são bem diversificados e por isso a Claudius Peters não 

precisa focar em apenas um território. Em resumo, espero que o negócio veja uma 

continuação de situação de mercado melhorando lentamente.
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LANGLEY HOLDINGS plc

BALANÇO ANUAL IFRS DE 2014BALANÇO ANUAL IFRS DE 2014

DEPOIMENTO DO PRESIDENTE ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 DEPOIMENTO DO PRESIDENTE ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DIVISÃO DA ARO  

Faturamento: €116,6 milhões (2013: €120,7 milhões). Pedidos em carteira: €33,5 milhões 

(2013: €29,2 milhões) Sede: França. Funcionários: 514

A ARO é a líder na fabricação de equipamentos de soldagem automotiva na Europa e EUA.

 Localizada próximo a Le Mans, na França e Detroit, nos EUA, a divisão teve outro ano bem

sucedido em 2014, a quarta em sucessão, já que as fabricantes de automóveis, tanto na 

Europa como nos EUA, continuaram a investir em novas linhas de produção. O investimento 

em novas linhas de produção fora da Europa permaneceu bem flutuante, particularmente 

nos EUA, e a utilização de nossas fábricas em ambos os lados do Atlântico permaneceu 

alta. Uma queda esperada na demanda não se realizou em 2013 nem em 2014 e as fábricas 

têm bastante serviço até o segundo trimestre de 2015, embora a gestão espere uma 

desaceleração no segundo semestre. No decorrer do ano os pedidos em carteira do grupo 

ARO foram de €33,5 milhões (2013: €29,2 milhões).

OUTROS NEGÓCIOS

Faturamento: €67,2 milhões (2013: €62,7 milhões). Pedidos em carteira: €29,6 milhões 

(2013: €19,1 milhões) Locais: Reino Unido & Estados Unidos. Funcionários: 775

Nossa divisão de outros negócios, da qual aproximadamente metade é composta pela 

Bradman Lake, a especialista em maquinários de embalagens alimentícias, em geral teve 

um ano satisfatório. A própria Bradman Lake desfrutou de outro ano com nível bem alto de 

utilização de suas duas fábricas no Reino Unido, embora a planta dos EUA estivesse mais 

calma. O Grupo Clarke Chapman (CGC) registrou seu melhor resultado desde que o negócio 

foi adquirido da Rolls Royce PLC em 2000. Apesar do faturamento ter reduzido em 

aproximadamente 50% desde a aquisição, a CGC vem se transformando em um nicho de 

mercado e com investimento no setor nuclear finalmente se concretizando, as perspectivas 

parecem positivas a longo prazo. Dessa forma, adquirimos o local de fabricação de 

Gateshead antes do final do ano, muito do qual agora é deixado para terceiros, incluindo 

outros envolvidos no setor nuclear.  JND contribuiu positivamente e a Reader, misturador de 

cimento, teve uma forte atuação. A Oakdale Homes, que representa menos de 1% do 

faturamento total do grupo, foi a única unidade de negócios, nessa divisão, a ter prejuízo, 

embora diversas transações demonstrem balanço positivo da empresa em 2015. As vendas 

de casas não se concretizaram na extensão que eu esperava em 2014. A divisão de outros 

negócios encerrou o ano com pedidos em carteira de €29,6 milhões (2013: €19,1 milhões).

NOSSOS FUNCIONÁRIOS

Como de costume, nenhuma análise das empresas do grupo Langley Holdings estaria 

completa sem mencionar os nossos funcionários, agora totalizando mais de 4.300 ao redor 

do mundo. É o seu árduo trabalho e diligência que fazem o grupo ter o sucesso que tem 

hoje. Em 2014, damos as boas-vindas aos quase 300 funcionários do grupo DruckChemie 

que agora fazem parte da nossa família de negócios. 

CONCLUSÃO & PERSPECTIVA 2015

Na minha análise do ano passado e do ano retrasado, eu contava com uma queda. 

Em termos de faturamento, isso se concretizou, mas o resultado foi robusto, embora 

assegurada por diversos ganhos não recorrentes. A demanda pelos produtos e serviços 

de nossas empresas também foi robusta e 2014 foi outro ano bem sucedido para o nosso 

grupo. Com apenas pequenas exceções, nossos negócios atuaram de acordo ou acima 

do planejado e mais uma vez muito crédito se deve à gestão divisional por suas conquistas. 

As expectativas para nosso grupo em 2015 são bastante positivas. Os pedidos em carteira 

de bens de capital, ao final de 2014, era de €278,9 milhões (2013: €256,0 milhões), o que 

é uma situação bastante saudável. Embora incertezas políticas e econômicas possam ou 

não impactar nossos negócios, o que sempre precisa ser levado em consideração, eu estou 

bastante confiante de que 2015 será outro ano de muito sucesso para o nosso grupo.

Anthony J Langley

Presidente

2 de fevereiro de 2015
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LANGLEY HOLDINGS plc

BALANÇO ANUAL IFRS DE 2014

Distribuição Geográfica
ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
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