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akvizici Chemetallu, společnosti na globální povrchové úpravy
spadající původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku divize
BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby byla poskytovatelem
komplexnějších řešení.
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Společnost BASF kombinuje své know-how z oblasti chemie
a nátěrových aplikací s odbornými znalostmi povrchových úprav firmy
Chemetall. Spojení byznysu bude těžit ze vzájemné globální
infrastruktury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční nabídce řešení pro
všechny zákazníky.
„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu BASF v České
republice. Rozšíření portfolia o vysoce inovativní řešení předúprav
svařených dílů karoserie nám umožní získat strategickou výhodu
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z oblasti stále
rostoucího automobilového průmyslu,“ říká Filip Dvořák, Managing
Director a Country Manager společnosti BASF spol. s r.o v České
republice. Jeho slova potvrzuje také prezident divize BASF Coatings,
Markus Kamieth: „Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice
Chemetallu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombinací
odborných znalostí a inovativní síly dvou globálních lídrů trhu
urychlíme inovace a pomůžeme našim klientům, aby byli ještě
úspěšnější.“
Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémová řešení pro
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povrchovou úpravu. Jejich produkty chrání kovy před korozí,
usnadňují tvarování a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku,
aby byly díly optimálně připraveny k procesu natírání. Tyto chemické
produkty se používají v celé řadě průmyslových odvětví, jako jsou
automotive, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. Prodeje
Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 845 milionů dolarů.
Aby se společnost BASF připravila na bezproblémovou integraci,
zavedla tým řízení globální integrace, který zajistí kontinuitu provozu
při zachování jasné priority v plnění zákaznických potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí a prodává vysoce kvalitní sortiment
inovačních laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilových laků a technické laky,
jakož i dekorativní barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí výkon, design
a nové aplikace, aby uspokojil potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí
dovednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních a globálních týmů ve prospěch
zákazníků provozováním společné sítě míst v Evropě, Severní Americe, Jižní
Americe, Asii a Tichomoří. V roce 2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Chemetall, předního světového
dodavatele aplikovaných povrchových úprav pro kovové, plastové a skleněné
substráty v celé řadě průmyslových odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi
se BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení pro nátěry. Řešení mimo vaši
představivost – nátěry společnosti BASF. Pro vice informací o divizi BASF Coatings
a jejich produktech navštivte www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme
hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na
společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc zaměstnanců koncernu BASF
přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě.
Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance
Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas.
V roce 2015 dosáhla BASF obratu přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se

obchodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další
informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám
chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován
celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce
2015 měla skupina BASF v České republice 296 zaměstnanců a dosáhla obratu ve
výši 915 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce
www.basf.cz.

