
 

1990 Fundação da NOVAMONT (centro de investigação da Fertec)

1991 Fertec incorporada na NOVAMONT

1996 Aquisição da NOVAMONT por um grupo de investidores privados e institucionais, 
incluindo os Investitori Associati e a Banca Commerciale Italiana

1997 Primeiro aumento da capacidade de produção de MATER-BI em Terni

2001 A NOVAMONT atinge o ponto de equilíbrio em rentabilidade

2004 Desenvolvimento tecnológico dos biopoliésteres ORIGO-BI

2006 Início da produção de biopoliésteres em Terni (processo descontínuo)

2009 Segundo aumento da capacidade de produção de MATER-BI em Terni

2011 Conversão de uma linha de fábrica de PET da M&G em Patricia (FR) – Primeira linha 
contínua de biopoliésteres

Criação da Matrìca, Joint-Venture com a Versalis em Porto Torres (SS)

2012 Aquisição de uma antiga fábrica de lisina em Adria para reconversão numa fábrica-modelo 
de produção de bio-BDO. Fundação da Mater-Biotech

Aquisição do centro de investigação de biotecnologia de Piana di Monte Verna na região 
de Campania

Terceiro aumento da capacidade de produção de MATER-BI em Terni

2014 Destacamento das instalações em Patrica. Fundação da Mater-Biopolymer (78% 
NOVAMONT)

2015 Matrìca: produção dos químicos intermediários químicos a partir de recursos renováveis

2016 Inauguração oficial da fábrica de produção de Mater-Biotech

2017 Aquisição de 100% da Mater-Biopolymer

2018 A conversão da segunda linha PET é completada e a produção de ORIGO-BI duplica

2019 Início da produção de MATER-BI na fábrica da Mater-Biopolymer

Início da construção de uma fábrica de produção de ácido furanodicarboxílico em Terni

2020 A NOVAMONT transforma-se numa Benefit Company e obtém o certificado 
B Corporation

2021 Aquisição da BioBag International, empresa líder mundial na produção e comercialização de 
produtos compostáveis e biodegradáveis

 

 

1989 Relógio Mickey Mouse biodegradável (Walt Disney)

1992 Produção do primeiro saco biodegradável feito de MATER-BI

1998 Primeira embalagem de MATER-BI com a Ecolucart na distribuição de grande escala

2001 Lançamento do pneu ecológico com a Goodyear

2002 Lançamento da Wave, uma espuma biodegradável feita de MATER-BI

2005 Lançamento do Pneo, um saco inovador feito de MATER-BI

2009 2ª geração de MATER-BI

2011 Lançamento da primeira película biodegradável e compostável (cling film) industrial, em 
parcería com a Silvex

2012 Produtos para serviços alimentares feitos a partir de MATER-BI nos Jogos Olímpicos de 
Londres

Recolha seletiva de resíduos orgânicos com sacos de MATER-BI em Milão

2014 Lançamento dos protótipos da 3ª geração de sacos de MATER-BI na Ecomondo

Sacos para fruta e legumes feitos de MATER-BI na Unicoop Florença

2015 Produtos para serviços alimentares feitos a partir de MATER-BI para a Eataly na Expo Milan

Primeira cápsula de café compostável

2016 4ª geração de MATER-BI

2017 Novo aumento do conteúdo renovável do MATER-BI (> 40%)

2018 Produção de ingredientes biodegradáveis com ação exfoliante para produtos cosméticos

2019 Lançamento da saladeira de MATER-BI na Marca

 Filme biodegradável para cobertura do solo, certificada para agricultura biológica

2020 Lançamento da primeira embalagem multicamadas e multimateriais para produtos Colussi 
(linha de produção de Misura)

Lançamento do cuvete compostável para carne de origem biológica da Fileni

Saco biodegradável e compostável para salada fresca do Grupo La Línea 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/

