Informação de imprensa
BASF irá adquirir o negócio global de poliamidas da
Solvay
 Posição como fornecedora de soluções para várias
indústrias será fortalecida
 Integração reversa para matérias-primas melhorando os
plásticos de engenharia
Ludwigshafen, Alemanha - A BASF e a Solvay assinaram um acordo
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relativo à venda do negócio integrado de poliamidas da Solvay. O
preço de compra, levando em consideração a situação da sociedade
alvo, sem obrigações financeiras de um lado e sem caixa de outro
(cash and debt-free basis) seria de € 1,6 bilhão. De acordo com as
leis aplicáveis, a transação prevista está sujeita a consultas com as
organizações sociais relevantes da Solvay, seguidas de um contrato
vinculativo de compra e venda. A Solvay e a BASF pretendem
concluir a transação no terceiro trimestre de 2018, após a obtenção
das aprovações de organismos regulatórios e autorização formal de
um parceiro de joint venture. O parceiro já se comprometeu em
conceder a autorização, estando à espera da entrega dos
documentos definitivos por parte da BASF.
A aquisição complementaria o portfólio de plásticos de engenharia da
BASF, ampliando a posição da empresa como fornecedora de
soluções de transporte, construção, aplicações industriais e
indústrias de consumo. Regionalmente, a transação aumentaria o
acesso aos principais mercados em crescimento na Ásia e na
América do Sul. Ao mesmo tempo, a aquisição reforçaria a cadeia de
valor da poliamida 6.6 da BASF através do aumento das capacidades
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de polimerização e da integração reversa para a matéria-prima
principal ADN (Adiponitrila).
Para o ano de 2016, as vendas líquidas do negócio a ser adquirido
da Solvay totalizaram € 1,315 milhão e o EBITDA foi de
aproximadamente € 200 milhões. A empresa tem cerca de 2.400
colaboradores em todo o mundo, dos quais aproximadamente 1.300
estão na França. Globalmente a Solvay opera 12 sites de produção,
4 locais de P&D e 10 centros de suporte técnico. O negócio seria
integrado às divisões de Materiais de Performance e Monômeros da
BASF.
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 112 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 Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 70 bilhões
em 2015. 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.br.

Demonstrativos e previsões futuras
Este comunicado contém demonstrativos futuros, elaborados com base nas
estimativas e projeções atuais da administração da BASF e em informações
disponíveis. Eles não são garantias de desempenho futuro, envolvem certos riscos
e incertezas que são difíceis de prever e estão baseados em hipóteses sobre
eventos futuros que podem não ser exatas.Tais riscos incluem aqueles discutidos
entre as páginas 111 e 118 do Relatório de 2016 da BASF disponível online através
de online em basf.com/report. A BASF não assume qualquer obrigação de atualizar
os demonstrativos futuros contidos neste comunicado.
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