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Tisková zpráva 12. září 2022  

BASF otevřela první část továrního komplexu v jihočínském  

Čan-ťiangu 

Praha, Česká republika – 12. září 2022 – Společnost BASF slavnostně otevřela 

první závod továrního komplexu, který vzniká ve městě Čan-ťiang v jihočínské 

provincii Kuang-tung. Závod s roční výrobní kapacitou 60 000 tun technických plastů 

se bude orientovat především na zákazníky v automobilovém a elektronickém 

průmyslu. 

„Ze strategického hlediska je důležité dodat, že nejde o přesun výroby. Projekt má 

za cíl uspokojit potřeby čínského trhu. Ten je nejdůležitějším růstovým trhem 

pro globální chemickou výrobu a do roku 2030 bude tvořit okolo 50 % světového 

chemického trhu,“ vysvětluje Boris Gaspar, generální ředitel společnosti BASF 

spol. s r.o. v České republice. 

Po svém dokončení bude areál Čan-ťiang třetím největším komplexem typu 

Verbund v rámci celé skupiny BASF, a to po německém Ludwigshafenu 

a belgických Antverpách. Zároveň se stane vzorem udržitelné výroby. Společnost 

BASF plánuje komplex zásobovat elektřinou z obnovitelných zdrojů, její podíl má 

do roku 2025 činit 100 %. 

Jedná se o historicky největší investici BASF s odhadovanou celkovou hodnotou 

10 miliard dolarů. 

  

https://www.basf.com/cz/cs/who-we-are/strategy/verbund.html
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O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 

dosáhla BASF obratu 78,6 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). 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 se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 
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