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výhradních jednání o spolupráci na výrobě
bateriových materiálů pro automobilový průmysl
Ludwigshafen, Německo a Moskva, Rusko, 9. srpna 2017 –
Společnosti BASF a PJSC MMC Norilsk Nickel (Nornickel) podepsaly
memorandum o porozumění. Tento krok může mít výrazný dopad na

Michaela Luňáková
TAKTIQ COMMUNICATIONS
s.r.o
Tel: + 420 777 869 086
michaela.lunakova@taktiq.com

automobilový průmysl: v době, kdy odvětví posiluje a očekává se
prudký nárůst produkce elektromobilů, takto vstupují do výhradních
jednání o spolupráci velký dodavatel katodových materiálů a největší
světový výrobce čistého niklu. Předmětem spolupráce se mají stát
dodávky surovin pro budoucí výrobu lithium-iontových baterií.
Jako první krok zamýšlí společnost BASF investice ve výši až 400
milionů eur, které mají pomoct vybudovat funkční síť vedoucích
výrobních podniků v Evropě. Prostřednictvím budoucí dohody
obdržela BASF suroviny ze závodu Nornickel, jež se nachází ve
finském městečku Harjavalta. Ze svých ruských dolů má Nornickel za
tržní

ceny

rovněž

zajistit

bezpečné

dodávky

niklu

a kobaltu. Do vzájemné spolupráce přináší Nornickel kromě
výsadního postavení na trhu se surovinami i bohaté zkušenosti
s čištěním kovů a obchodováním.
BASF je zavedeným dodavatelem katodových materiálů na asijských
a severoamerických trzích. Této pozice dosáhl díky společnosti BASF
TODA Battery Materials LLC, sídlící v Japonsku, a výrobnímu podniku
BASF v Elyrii (Ohio, USA). Spolupráce s firmou Nornickel umožní
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BASF dále pronikat na slibně se rozvíjející trh s katodovými materiály
v Evropě a využívat zde růstových příležitostí.
Strategická spolupráce posílí postavení a obohatí odborné znalosti
obou společností tak, že budou schopné zajistit optimalizovaný
a bezpečný dodavatelský řetězec. Ten se bude orientovat na
evropské výrobce baterií pro elektrická vozidla.
„Předpokládaná spolupráce s firmou Nornickel a výstavba nových
evropských závodů BASF na výrobu materiálů pro baterie povedou
k vytvoření robustního dodavatelského řetězce a společnosti BASF
umožní rozšířit svou výrobu materiálů pro baterie v celosvětovém
měřítku,“ uvedl Kenneth Lane, vedoucí divize BASF Catalysts. „Tato
spolupráce zároveň dobře zapadá do růstových strategií obou
společností, jež se zaměřují na stále širší využití udržitelných
technologií.“
„Pro

společnost

Nornickel tento

projekt

znamená

příležitost

k upevnění pozice na trhu s materiály pro dobíjecí baterie. Tento
cílový trh, který vykazuje značný potenciál a rychlý růst, si přejeme
zásobovat produkty z niklu a kobaltu. Odvětví elektrických vozidel má
přispívat

k

udržitelnému

rozvoji.

BASF

je

dlouholetým

a důvěryhodným partnerem firmy Nornickel a vedoucím dodavatelem
chemických

produktů

pro

automobilový

průmysl.

Rozšířená

spolupráce s firmou BASF nám umožní posílit naši pozici předního
světového výrobce niklu a nabízet zákazníkům ty nejlepší produkty
v nejvhodnější podobě,“ řekl vedoucí oddělení prodeje, obchodu
a logistiky společnosti Nornickel Sergej Batechin.
Závod Nornickelu ve finském městečku Harjavalta se ideálně hodí na
vertikálně integrovanou výrobu katodových materiálů pro evropský
trh. Několik výrobců bateriových článků v Evropě již oznámilo, či
dokonce zahájilo výstavbu výrobních podniků na baterie pro
elektromobily a místní výroba katodových materiálů představuje
důležitý krok v rozvoji tohoto odvětví. Posílení regionálního
dodavatelského řetězce pro bateriové materiály v Evropě zároveň

sníží riziko dodavatelského řetězce výrobcům bateriových článků
a automobilů.

O divizi BASF Catalysts
Divize BASF Catalysts je předním světovým dodavatelem katalyzátorů. Skupina
nabízí výjimečné odborné znalosti ve vývoji technologií chránících kvalitu vzduchu,
produkuje paliva pro celý svět a zajišťuje efektivní výrobu širokého spektra
chemikálií, plastů a dalších položek včetně technologicky pokročilých materiálů pro
baterie. Za pomoci špičkových platforem v oblasti výzkumu a vývoje, nadšení pro
inovace a hlubokých znalostí drahých i obecných kovů dosahuje divize BASF
Catalysts jedinečných, originálních řešení, na nichž staví úspěšnost zákazníků.
Další informace o divizi naleznete na adrese www.catalysts.basf.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 114 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
2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou
obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS).
Další informace naleznete na www.basf.com.
O společnosti Nornickel
PJSC MMC Norilsk Nickel je diverzifikovaná důlní a hutní společnost, největší
světový výrobce čistého niklu a palladia a přední producent platiny, kobaltu, mědi
a rhodia. Společnost dále produkuje také zlato, stříbro, iridium, selen, ruthenium
a telur. Výrobní jednotky společnosti zahrnují polární divizi, která se nachází
v průmyslovém okrsku Norilsk na sibiřském poloostrově Tajmyr, těžební
a metalurgickou společnost Kola, která se nachází na stejnojmenném poloostrově
v evropské části Ruska, i závod na zpracování niklu ve finském městečku
Harjavalta.

Akcie

společnosti

Nornickel

jsou

kotovány

na

moskevské

a petrohradské burze. Prostřednictvím OTC Nornickel obchoduje v USA a na

burzách v Londýně a Berlíně. Další informace o společnosti naleznete na adrese
www.nornik.ru.

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
2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu
více než 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce
www.basf.cz.

