
 

1990 Neix NOVAMONT (centre de recerca de Fertec)

1991 Fertec s'incorpora a NOVAMONT

1996 Adquisició de NOVAMONT per part d'inversors privats i institucionals, entre els quals 
es troba Investitori Associati i la Banca Commerciale Italiana

1997 Primer augment de la capacitat de producció de MATER-BI a la província de Terni

2001 NOVAMONT arriba al llindar de rendibilitat

2004 Desenvolupament tecnològic dels biopolièsters ORIGO-BI

2006 Posada en marxa de la producció de biopolièsters a Terni (procés discontinu)

2009 Segon augment de la capacitat de producció de MATER-BI a Terni

2011 Reconversió de la línia de PET a la central d'M&G a Patrica, província de Frosinone. – 
Primera gamma contínua de biopolièsters

Creació de Matrica, Joint-Venture (JV) amb Versalis, a Porto Torres, província de Sácer

2012 Adquisició d'una central de producció de lisina clausurada a Adria per reconvertir-la en una 
central emblemàtica de producció de bio-BDO (bio-butandiol). Neix Mater-Biotech

Adquisició del centre de recerca de biotecnologia a Piana di Monte Verna, a la regió de 
Campania

Tercer augment de la capacitat de producció de MATER-BI a Terni

2014 Assignació de la seu de Patrica. Fundació de Mater-Biopolymer (78% Novamont)

2015 Matrìca: producció dels primers intermedis químics a partir de recursos renovables

2016 Inauguració de la central de producció de Mater-Biotech

2017 Adquisició del 100% de Mater-Biopolymer

2018 Es completa la reconversió de la segona gamma de PET i es dobla la producció d'ORIGO-BI

2019 Comença la producció de MATER-BI a la central de Mater-Biopolymer

Comença la construcció d'una central per a la producció d'àcid furandicarboxílic a Terni

2020 NOVAMONT es converteix en una empresa Benefit i obté la certificació B Corporation

2021 Adquisició de BioBag International, empresa líder mundial en la producció i comercialització 
de productes compostables i biodegradables

 

 

1989 Rellotge biodegradable de Mickey Mouse (Walt Disney)

1992 Producció de la primera bossa biodegradable feta de MATER-BI

1998 Primer envàs de MATER-BI amb Ecolucart per a distribució minorista a gran escala

2001 Llançament del pneumàtic verd en col·laboració amb Goodyear

2002 Llançament de Wave, un coixinet d'escuma fet de MATER-BI

2005 Llançament de Pneo, una innovadora bossa feta de MATER-BI

2009 Segona generació de MATER-BI

2011 Llançament de la primera lámina cling film industrial biodegradable i compostable, en 
col·laboració amb Silvex

2012 S'utilitzen productes per a la restauració fets de MATER-BI en les Olimpíades de Londres

Recollida selectiva de residus orgànics amb bosses fetes de MATER-BI a Milà

2014 Llançament de prototips de bosses MATER-BI de 3a generació a la fira d’Ecomondo

Bosses de fruites i verdures fetes de MATER-BI a l'Unicoop de la província de Florència

2015 Eataly utilitza productes per a la restauració fets de MATER-BI a l'Expo de Milà

Primera càpsula de cafè compostable

2016 4a generació de MATER-BI

2017 Augment addicional del contingut renovable de MATER-BI (> 40 %)

2018 Producció d'ingredients biodegradables d'acció exfoliant per a productes cosmètics

2019 Llançament del bol d’amanida fet en MATER-BI a la fira Marca

Encoixinat biodegradable en sòl certificat per a agricultura ecològica

2020 Llançament del primer envàs multicapa i multimaterial per a productes de Colussi (gamma 
de productes Misura)

Llançament de la safata compostable per a carn ecològica Fileni

Bossa biodegradable i compostable per a amanides fresques del grup La Linea Verde
 



  Youtube-square    

https://www.facebook.com/novamont/
https://twitter.com/Novamont
https://www.linkedin.com/company/novamont
https://plus.google.com/u/0/+novamont
https://www.instagram.com/novamont_group/
https://it.pinterest.com/materbi/

