
Como parte de sua estratégia de crescimento, o Grupo KARL MAYER concluiu um acordo para 
adquirir o grupo STOLL. O contrato foi assinado em 26 de fevereiro de 2020 e o STOLL Grupo fará 
parte do Grupo KARL MAYER a partir de 1 de julho de 2020.
Ao adquirir a STOLL, a KARL MAYER está abrindo um potencial adicional de crescimento tecnológico 
e um portfólio de soluções inovadoras no setor de tricô retilíneo. A STOLL é líder internacional da in-
dústria com aproximadamente 1000 funcionários e oferece ferramentas e serviços inovadores para 
o tricô do futuro.

A KARL MAYER é uma inovadora líder de mercado para soluções em confecção de malhas de urdidu-
ra, preparação de urdidura para Tecelagem e Têxteis Técnicos, com mais de 2300 funcionários em 
todo o mundo.

“A aquisição é um passo importante em nossa estratégia de crescimento e estamos
orgulhosos de receber a STOLL no nosso grupo. STOLL é uma marca reconhecida

internacionalmente na indústria têxtil e possui conhecimento tecnológico abrangente e
uma equipe experiente no setor de tricô”

explica Arno Gärtner, CEO do Grupo KARL MAYER



Com a aquisição, a STOLL se tornará parte do grupo global KARL MAYER, um forte grupo
familiar independente. Como resultado, a STOLL se beneficiará do amplo posicionamento
global da KARL MAYER, locais de vendas, serviços e produção e das oportunidades de
desenvolvimento conjunto, como no campo de soluções digitais.

“Essa aliança reúne duas marcas muito fortes na construção de máquinas têxteis 
cujas soluções, carteiras e presença regional se complementam de maneira 

brilhante. Isso nos permitirá expandir e acelerar nossa estratégia de inovação 
nas áreas de digitalização e tecnologia e fortalecer nossa presença global. Nossos 

clientes poderão se beneficiar diretamente disso e aumentar sua competitividade na 
indústria têxtil em mudança dinâmica.” 

diz Andreas Schellhammer, CEO da STOLL.

Ambas as empresas familiares podem recordar uma história longa e bem-sucedida e ao
mesmo tempo, provam-se repetidamente como criadores de tendências. Nos seus
respectivos segmentos de mercado, elas representam inovação, qualidade, orientação a
longo prazo, confiabilidade e conhecimento abrangente.
Portfólios de produtos complementares e presença regional ainda maior em todos os
mercados relevantes irão criar uma nova experiência de alto nível no mercado têxtil
internacional. KARL MAYER é, portanto, a única empresa do setor têxtil capaz de
oferecer soluções líderes para os dois principais processos de tecimento: tricô retilíneo e
urdidura.

O grupo de empresas estará assim ainda mais amplamente posicionado no futuro com os
negócios nas áreas de MALHARIA DE URDIDURA, TÊXTEIS TÉCNICOS, PREPARAÇÃO DE
URDIDURA, TRICÔ RETILÍNEO E SOLUÇÕES DIGITAIS.
Os clientes podem ser acompanhados além dos limites da tecnologia.
O contrato é um acordo de ativos. A bem estabelecida marca STOLL continuará
inalterada dentro do grupo.
A KARL MAYER não está apenas expandindo seu portfólio, mas também fortalecendo
sua posição de mercado com a nova marca.

“Nossos clientes sempre foram nosso foco na preparação da transação. Ao fazer 
parte do KARL MAYER Group, os clientes se beneficiarão de um impulso adicional 
à inovação, particularmente no que diz respeito a questões abrangentes, como a 

digitalização. Não haverá alterações no suporte e serviços ao cliente.”
enfatizam os CEOs de ambas as empresas.


