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532 milhões de Euros de volume de negócios 
52 milhões de Euros de lucro 

11.000 Euros de prémio para todos 
4 milhões de Euros de donativos 
 

Estimados artistas da escrita, caros representantes da imprensa, 

Amanhã é dia de São Valentim, o dia do amor e do amor ao próximo. E também o meu aniversário – 

o 61.º. E porque assim o decidimos, concluímos e certificámos o balanço da Liqui Moly através dos 

nossos auditores sempre neste dia. Afinal queremos saber o que conseguimos no ano anterior.  

Nesse contexto, passo a informar o seguinte: O nosso volume de negócios de 2017 foi de 532 

milhões de Euros, um crescimento de 9 % em comparação aos 489 milhões de Euros no ano de 

2016. A nossa receita antes da dedução de impostos é de 52 milhões de Euros. Igualmente um 

crescimento de 9 % em comparação ao ano anterior. Tem de ser! Desde logo para mantermos a 

nossa quota de capital próprio de 80 %.  

E porque não fui o único a trabalhar para a obtenção deste excelente sucesso de equipa, mas toda a 

equipa, os meus 835 colegas, chegou a altura de – formulado de forma coloquial – distribuir o 

“saque chorudo”. Tal como no ano anterior, cada um dos meus coempresários recebe o chamado 

prémio de produtividade, um pagamento extraordinário de 11.000 Euros líquidos. Incluindo as 

percentagens que ficam a cargo da empresa, estamos a desembolsar um montante superior a 10 

milhões de Euros. Para além dos 50 postos de trabalho que criámos no ano passado, é isso que me 

dá a maior alegria. Nos últimos 2 anos perfaz até um total de 100. 

Esta é também uma altura para não pensarmos apenas em nós, mas também nas outras pessoas 

que não têm a nossa sorte. Pessoas que vivem com dificuldades e que ajudo há já 7 anos através da 

minha fundação privada, em conjunto com o meu filho, Benjamin Orschulik, e a minha querida 

Kerstin Thiele. Foi por isso que, a título particular, decidi doar 3 milhões de Euros do montante 

obtido da venda da Liqui Moly à Würth à Fundação Ernst Prost e 1 milhão de Euros à Ernst Prost 

Foundation for Africa. As respetivas transferências foram efetuadas hoje. O prémio de 

produtividade de 11.000 Euros para os meus colegas será transferido aquando do próximo 

pagamento de salário.  

Desejo-vos a todos um bom dia de São Valentim e gostaria que divulgassem as informações que 

aqui partilhei convosco.  

Atenciosamente, 

 

  

Ernst Prost 


