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Holger Kapp
Phone: +49 621 60-41040
holger.kapp@basf.com

 BASF continueert leidende positie in automotive coatings
business
Ludwigshafen, Duitsland – 17 februari, 2016 – BASF en AkzoNobel
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hebben een overeenkomst bereikt over de verkoop van de industrial
coatings business van BASF aan AkzoNobel voor €475 miljoen. De
transactie zal naast technologie, patenten en handelsmerken ook de
verkoop van gespecialiseerde productiesites in Deeside, Engeland,
en Vanderbijlpark in Zuid-Afrika omvatten. BASF en AkzoNobel
hebben het voornemen de transactie op korte termijn af te ronden en
te ondertekenen. De geplande verkoop moet nog goedgekeurd
worden door de ondernemingsraad. Daarnaast moet nog voldaan
worden aan wettelijke voorschriften. BASF en AkzoNobel verwachten
de overdracht eind 2016 af te ronden.
BASF’s industrial coatings business genereerde in 2015 een omzet
van zo’n €300 miljoen en levert producten aan een aantal
eindgebruikers, zoals coatings voor spiralen, bekleding en panelen
als ook voor windenergiemolens, de industrie en commercieel
transport. “We hebben onze internationale coatings business in de
afgelopen jaren succesvol ontwikkeld, waarbij we hebben gefocust op
aantrekkelijke

marktsegmenten.

We

zien

positieve

groeimogelijkheden voor deze business binnen het portfolio van
AkzoNobel, dat internationaal een leidende positie heeft in industrial
coatings,” aldus Markus Kamieth, President of BASF’s Coatings
divisie. Door deze transactie kan BASF haar focus op zowel core
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businesses als auto-onderdelen en automotive refinish coatings
versterken als ook de leidende decoratieve verfactiviteiten met het
merk Suvinil® in Brazilië versterken.

Over BASF’s Coatings divisie
BASF’s Coatings divisie ontwikkelt, produceert en vermarkt innovatieve coatings en
lakken voor de automotive industrie, industriele coatings en decoratieve verf. De
Coatings divisie heeft sites in Europa, Asia Pacific, Noord-Amerika en ZuidAmerika. Binnen dit netwerk, werken we nauw samen met klanten over de hele
wereld. De Coatings divisie genereerde in 2014 een omzet van zo’n €3 miljard. Meer
informatie over de divisie is beschikbaar op www.basf-coatings.com.

Over BASF
Bij BASF creëren we chemie. Dat doen we al meer dan 150 jaar. Ons
productportfolio reikt van chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten en
gewasbeschermings-producten tot olie en gas. Als wereldwijde nummer 1 in de
chemie combineren we economisch succes met duurzaamheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Via onderzoek en innovatie helpen we onze klanten in bijna
alle sectoren om oplossingen te bieden voor de huidige en toekomstige behoeften
van de samenleving. Onze producten en oplossingen dragen bij aan het
beschermen van natuurlijke hulpbronnen, het verzekeren van de voedselvoorziening
en het verbeteren van de levenskwaliteit. Die bijdrage hebben we samengevat in
onze missie: ‘We create chemistry for a sustainable future’. BASF haalde in 2014
een omzet van meer dan € 74 miljard en telde aan het eind van datzelfde jaar
ongeveer 113.000 medewerkers. BASF is genoteerd op de aandelenbeurzen van
Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (AN). Meer informatie over BASF vindt u
op www.basf.com of op www.basf.be
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