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25 Απριλίου 2022 

Η BASF και οι εργαζόμενοί της προσφέρουν επιπλέον 4,1 
εκατομμύρια ευρώ για το λαό της Ουκρανίας 

 Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν τους Ουκρανούς συναδέλφους τους με 
ποσό ρεκόρ που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ  

 Η ΒASF διπλασιάζει αυτό το ποσό προς όφελος των Ουκρανών 
προσφύγων   

2.072.469 €: Αυτό το ποσό πρόσφεραν οι εργαζόμενοι της BASF στο Ίδρυμα BASF 

(BASF Stiftung) στα πλαίσια της πρωτοβουλίας #ColleaguesForUkraine της 

εταιρείας και είναι το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε ποτέ από τους 

εργαζόμενους της BASF. Η εταιρεία θα διπλασιάσει αυτό το ποσό. Αυτό σημαίνει 

πως πάνω από 4,1 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν τους συναδέλφους της BASF 

από την Ουκρανία καθώς και άλλους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τον 

πόλεμο.  

Πρόκειται για ένα επιπλέον ποσό, πέραν του 1 εκατομμύριου ευρώ έκτακτης 

βοήθειας, που έχει ήδη προσφέρει η BASF στα τέλη Φεβρουαρίου, και της 

συνεχούς οικονομικής υποστήριξης της εταιρείας προς τους Ουκρανούς 

συναδέλφους.  

Το 100% του ποσού της δωρεάς των εργαζόμενων θα δοθεί στους συναδέλφους 

της BASF από την Ουκρανία.  Το άλλο μισό του συνολικού ποσού – το ποσό που 

προστέθηκε από την BASF – θα διατεθεί για την υποστήριξη των Ουκρανών 

προσφύγων συνολικά, μέσω της UNO-Flüchtlingshilfe, τον εθνικό συνεργάτη του 

γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη 

Γερμανία.  

http://www.basf.com/
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«Όλοι μας είμαστε βαθιά συγκινημένοι και σας ευχαριστούμε από τα βάθη της 

καρδιάς μας για την τεράστια ανταπόκριση στην έκκληση μας για βοήθεια», δήλωσε 

ο Tiberiu Dima, Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ουκρανίας. «Για τους Ουκρανούς 

συναδέλφους μας, πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει τα πάντα, αυτά τα 

χρήματα θα αποτελέσουν ένα μεγάλο βοήθημα για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους».   

«Το αποτέλεσμα υπερβαίνει κάθε προσδοκία και είμαι υπερήφανος που η 

παγκόσμια ομάδα της BASF επιδεικνύει τέτοια απίστευτη αλληλεγγύη αυτές τις 

στιγμές», τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BASF, Martin 

Brudermüller. «Εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό. Ας συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα 

σε αυτήν την κρίση!»   

Ο Peter Ruhenstroth-Bauer, εθνικός διευθυντής της UNO-Flüchtlingshilfe, του 

εθνικού συνεργάτη του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες (UNHCR) στη Γερμανία, ανέφερε: «Σήμερα, στην Ουκρανία, γινόμαστε 

μάρτυρες της ταχύτερα αυξανόμενης μετακίνησης προσφύγων στην Ευρώπη μετά 

τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη, εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν 

προστασία και ασφάλεια σε γειτονικές χώρες. Την ίδια στιγμή, όλοι  μας στο γραφείο 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είμαστε απίστευτα 

χαρούμενοι και ευγνώμονες για αυτή την τεράστια υποστήριξη στις προσπάθειες 

που καταβάλλει ο UNHCR για να σώσει ζωές. Η μεγάλη προθυμία των 

εργαζομένων της BASF για βοήθεια και αλληλεγγύη είναι εντυπωσιακή και, εκ 

μέρους του γραφείου του UNHCR στη Γερμανία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

κάθε μία και τον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Χάρη στην αφοσίωσή σας, μπορούμε 

να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια 

τους και να μετακινηθούν εντός της Ουκρανίας αλλά και στις γειτονικές χώρες, και 

να τους προσφέρουμε την πλέον αναγκαία βοήθεια για την ανακούφισή τους». 

 

Σχετικά με τη BASF 

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με 

την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Οι περίπου 111.000 εργαζόμενοι του 

Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της 

οικονομίας και σε σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι 

τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και 

Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €78,6 δισεκατομμυρίων το 2021. Η 
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BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary 

Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com. 

http://www.basf.com/
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