Informação de imprensa
BASF conclui processo de aquisição de negócio e ativos da Bayer
 A aquisição é um complemento para as atividades de proteção de cultivos,
biotecnologia e agricultura digital, marcando a entrada nos mercados de
sementes, herbicidas não seletivos e nematicidas
 Cria novas oportunidades de inovação e crescimento
 Aproximadamente 4.500 colaboradores experientes se unem à e quipe de
Soluções para Agricultura da BASF

São Paulo, 01 de agosto de 2018 - A BASF concluiu com sucesso a aquisição de
diversos negócios e ativos da Bayer. A transação é um complemento estratégico
para as atividades de proteção de cultivos, biotecnologia e agricultura digital da
empresa e marca sua entrada nos mercados de sementes, herbicidas não seletivos
e nematicidas.
“Este movimento estratégico agrega excelentes ativos ao nosso forte portfólio de
soluções agrícolas e aprimora o nosso potencial de inovação. Além de garantir uma
oferta ainda mais abrangente e atrativa para os nossos clientes”, disse Dr. Martin
Brudermüller, presidente da Junta Diretiva e diretor chefe de Tecnologia da BASF
SE.
“Esta aquisição representa uma verdadeira mudança da BASF na agricultura.
Fortalece nossa posição de mercado em soluções para agricultura, criando novas
oportunidades de crescimento”, disse Saori Dubourg, membro da Junta Diretiva da
BASF SE e responsável pela Divisão de Soluções para Agricultura. "Estamos com
uma alta expectativa para a nossa jornada conjunta e damos boas-vindas aos
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nossos novos colegas."
A BASF assinou acordos em outubro de 2017 e abril de 2018 para adquirir os
negócios e ativos que a Bayer colocou à venda no contexto da aquisição da
Monsanto, por um valor monetário de € 7,6 bilhões, sujeito a ajustes no momento
do

fechamento.

Com

a

aquisição,

recebemos

aproximadamente

4.500

colaboradores. Os acordos incluem o negócio global de glufosinato de amônio da
Bayer; os negócios de sementes incluindo traits, capacidade de pesquisa e
melhoramento, além de marcas registradas para importantes cultivos em
importantes mercados; o negócio de sementes de hortaliças; a plataforma de P&D
para o trigo híbrido; diversos produtos para tratamento de sementes; herbicidas à
base de glifosato na Europa, usados principalmente para aplicações industriais; a
plataforma completa de agricultura digital xarvio™; bem como projetos de pesquisa
de herbicidas não seletivos e nematicidas. Estas transações foram concluídas com
sucesso, à exceção do negócio de sementes de hortaliças, cujo fechamento está
previsto para meados de agosto de 2018.
Os clientes se beneficiam com a aquisição, pois terão acesso a mais ferramentas
para aumentar sua produtividade, qualidade das culturas e lucratividade. “Com
soluções eficientes que atendem desde o pré-plantio à colheita e com capacidade
e escala de inovação ainda melhores, aumentaremos nossa competitividade no
mercado. Isso significa que os clientes têm uma escolha real hoje e no futuro”,
explicou Markus Heldt, presidente da Divisão de Soluções para Agricultura da
BASF. “Após meses preparando uma transferência harmoniosa dos negócios e da
integração dos colaboradores, todos estão ansiosos para finalmente começar como uma equipe mais forte e com nossos negócios e recursos expandidos”.
Para refletir o escopo expandido de seus negócios agrícolas, a BASF renomeou a
Divisão de Proteção de Cultivos para Divisão de Soluções para Agricultura. Além
disso, a divisão estabeleceu uma nova unidade de negócios global para sementes
e traits.

Sobre a Divisão de Soluções para Agricultura da BASF
Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente da nossa
capacidade de desenvolver e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudávei s.
Trabalhando com agricultores, profissionais da agricultura, especialistas no controle de doenças,
insetos, plantas daninhas e outras pragas, é o nosso papel ajudar a tornar isso possível. É por isso
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que investimos em P&D e em um amplo portfólio, que inclui sementes e traits, proteção química e
biológica de cultivos, manejo do solo, saúde das plantas, controle de pragas urbanas e rurais, além
de soluções digitais. Com equipes de especialistas em nossos laboratórios, fábricas, escritórios e
campo, nós conectamos pensamentos inovadores com a realidade para criar soluções que
funcionam na prática para os agricultores, a sociedade e o ambiente. Em 2017, nossa divisão gerou
vendas de € 5,7 bilhões. Para mais informações, visite www.agriculture.basf.com/br/pt ou em
qualquer um dos nossos canais de mídia social.
Sobre a BASF
Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso
econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com
aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos
clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5
segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para
Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de € 64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF
são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para
mais informações, acesse: www.basf.com

