Більше 50 років MC-Bauchemie: від німецької компанії до світового гравця
Heinrich W. Müller (*1915/†2010) заснував компанію у 1961 році у місті Ессен. У 1963 році він
побудував у місті Боттроп завод з виробництва добавок для бетону та розчину. Компанія
безперервно зростала у наступні роки. У 1970-х роках MC широкомасштабно розширює свій бізнес
в Німеччині. Розширення за кордони Німеччини починається у 1970 році зі створення компанії у
Франції.

Експансія у Європі та трансатлантичних країнах
З приходом до керівництва синів засновника, Dr.-Ing. Claus-Michael Müller та Dr. jur. Bertram
Rüdiger Müller (*1952/†2012), група компаній тільки посилила свої позиції в Європі. Починаючи з
сестринської компанії в Ірландії була заснована велика кількість дочірніх підприємств, а з
середини 1980-х років навіть за межами Європи. Так у січні 1985 року MC заснувала першу
компанію за межами Європи в Нью-Бомбей, Індія, щоб відкрити звідти доступ до азіатського
ринку.

Після падіння залізної завіси
Після політичних змін у Східній Європі та об'єднання Німеччини MC вже у 1990 році починає зі
створення організацій збуту в Східній Німеччині, а в наступні роки створює організації збуту й
виробництво в країнах колишнього Східного блоку. Паралельно, компанія розширюється в
Центральній і Західній Європі. Так у 2005 році засновується компанія МЦ-Баухемі в Україні з
виробничими потужностями у м. Березань.

Інтернаціоналізація триває
Після зміни тисячоліть інтернаціоналізація MC продовжується: так створюється власна виробнича
платформа МС-Brasil для Південної Америки та засновується компанія MC-Taiwan, що бере участь
в будівництві найбільшого проекту в країні, швидкісної залізниці. В середині 2012 року MC
розпочинає роботу в Гвінеї, щоб зайти на ринок Західної Африки, що саме розвивається.

Від німецької компанії до світового гравця: від 25 до більш ніж 2500
співробітників
Сьогодні це компанія середніх розмірів, що починала в 1961 році з 25 працівників, і має наразі
близько 2500 співробітників, що працюють в більш ніж 40 країнах по всьому світу. Служба
технічної підтримки МС завжди готова надати консультацію проектантам, споживачам та
користувачам будівельних конструкцій, а також підрядним організаціям по всьому світу - від
Південної Америки через Європу, Близький Схід та Африку до Південно-Східної Азії.

