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Η BASF υπογράφει συμφωνία απόκτησης πρόσθετων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων
σπόρων και φυτοπροστασίας από την Bayer
 Περιλαμβάνει την επιχειρηματική δραστηριότητα των σπόρων λαχανικών,
τμήμα των δραστηριοτήτων στην επένδυση σπόρων, πλατφόρμα Έρευνας
& Ανάπτυξης για υβριδικό σιτάρι και πλατφόρμα ψηφιακής γεωργίας
 Συμπληρώνει τη γκάμα λύσεων που προσφέρει η ΒASF στους αγρότες
 Αυξάνει τις δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάπτυξη των καλλιεργειών και
για καινοτομία
Επιπλέον της συμφωνίας που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2017, η BASF υπέγραψε
μια συμφωνία αγοράς περαιτέρω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών
στοιχείων, τα οποία η Bayer προσφέρθηκε να αποεπενδύσει στα πλαίσια της
προγραμματισμένης εξαγοράς της Monsanto. Το διευρυμένο φάσμα περιλαμβάνει:
- Την πλήρη επιχειρηματική δραστηριότητα της Bayer στον τομέα των σπόρων
λαχανικών, που διατίθεται υπό το παγκόσμιο εμπορικό σήμα Nunhems®,
- προϊόντα επένδυσης σπόρων που πωλούνται με τα εμπορικά σήματα Poncho ®,
VOTiVO®, COPeO® και ILeVO®,
- την πλατφόρμα Έρευνας & Ανάπτυξης για υβριδικό σιτάρι, και
- την πλήρη υπερσύγχρονη πλατφόρμα ψηφιακής γεωργίας xarvioTM.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει επίσης την επιχειρηματική δραστηριότητα ελαιοκράμβης
της Bayer στην Αυστραλία, συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα με βάση το glyphosate στην
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που χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές, την έρευνα ποιότητας
για την ελαικοκράμβη juncea, καθώς επίσης και συγκεκριμένα ερευνητικά
προγράμματα για μη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα και νηματωδοκτόνα.
Η συνολική τιμή αγοράς τοις μετρητοίς για τις πρόσθετες επιχειρηματικές
δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία που η BASF συμφώνησε να
αποκτήσει είναι €1,7 δις και ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές κατά την
οριστικοποίηση της συναλλαγής. Για ολόκληρο το έτος 2017, οι πωλήσεις αυτών
των δραστηριοτήτων ανήλθαν περίπου στο ποσό των €745 εκατομμυρίων.
Αυτή η αγορά αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψαν οι BASF και
Bayer στις 13 Οκτωβρίου 2017 και περιλαμβάνει την εξαγορά της παγκόσμιας
δραστηριότητας της Bayer για το μη εκλεκτικό ζιζανιοκτότο glufosinate-ammonium,
για σπόρους καλλιέργειας σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και την έρευνα και
ανάπτυξη χαρακτηριστικών και γενετικής βελτίωσης για αυτές τις καλλιέργειες σε
συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά και το εμπορικό σήμα LibertyLink®. Αυτές οι
επιχειρηματικές δραστηριότητες, το 2017, απέφεραν πωλήσεις ύψους €1,5 δις. Η
συνολική τιμή αγοράς τοις μετρητοίς για την προηγούμενη συναλλαγή ανέρχεται
στο ποσό των €5,9 δις και ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές κατά την
οριστικοποίηση της συναλλαγής.
Και οι δυο αυτές συναλλαγές, με συνδυασμένες πωλήσεις το 2017 ύψους €2,2 δις
και συνδυασμένες πωλήσεις το 2016 ύψους €2,0 δις, συμπληρώνουν τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες φυτοπροστασίας και βιοτεχνολογίας της BASF και
προσθέτουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για επικερδή ανάπτυξη και για
καινοτομία. Η συνολική τιμή αγοράς τοις μετρητοίς για τη συνδυασμένη εξαγορά
ανέρχεται στο ποσό των €7,6 δις και ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές
κατά

την

οριστικοποίηση

της

συναλλαγής.

Το

2016,

οι

συνδυασμένες

επιχειρηματικές δραστηριότητες απέφεραν EBITDA ύψους €550 εκατομμυρίων (σε
προσαρμοσμένη pro forma βάση).
«Με αυτήν την εξαγορά, η BASF θα γίνει ακόμα καλύτερος συνεργάτης των
αγροτών, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο της φυτοπροστασίας και αναλαμβάνοντας
νέα δραστηριότητα που αφορά στους σπόρους σε βασικές γεωργικές αγορές. Με
αυτό το διευρυμένο πεδίο δράσης, εξελίσσουμε και μεγαλώνουνε τη βάση για
ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές» εξήγησε ο Δρ. Kurt Bock, Πρόεδρος του
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Διοικητικού Συμβουλίου της BASF SE.
«Πρόκειται για συμφωνία ορόσημο που διαμορφώνει το μέλλον της BASF στη
γεωργία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που νέοι συνάδελφοι θα ενσωματωθούν στην ομάδα
μας και θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μελλοντική μας ανάπτυξη», δήλωσε η
Saori Dubourg, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BASF SE και υπεύθυνη του
τομέα

Γεωργικών

Λύσεων.

«Οι

πελάτες

μας

θα

επωφεληθούν

από

μια

ισορροπημένη και καινοτόμο προσφορά που θα τους προσφέρει μια ουσιαστική
επιλογή και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν με επιτυχία τις επιχειρήσεις τους»
πρόσθεσε η Dubourg.
«Το

διευρυμένο

πλέον

χαρτοφυλάκιό

μας

στους

τομείς

σπόρων

και

χαρακτηριστικών, χημικής και βιολογικής φυτοπροστασίας, υγείας του εδάφους και
των φυτών καθώς και οι εφαρμογές ψηφιακής γεωργίας, θα αποτελέσουν σημαντικά
νέα εργαλεία στην ενίσχυση και υποστήριξη των παραγωγών» τόνισε ο Markus
Heldt, Πρόεδρος του τμήματος Φυτοπροστασίας της BASF. «Όταν ολοκληρωθούν
αυτές οι συναλλαγές, θα διαθέτουμε πάνω από 12.000 έμπειρους εργαζόμενους
στον τομέα της γεωργίας, οι οποίοι συνδυάζοντας την καινοτόμο σκέψη με την
πρακτική, θα είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους πελάτες μας να αυξήσουν τις
αποδόσεις τους και την ποιότητα των καλλιεργειών τους καθώς και τα κέρδη τους»
πρόσθεσε ο κ. Heldt.
Όλες οι συναλλαγές υπόκεινται στο κλείσιμο της εξαγοράς της Monsanto από την
Bayer, που αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Η απόκτηση από την BASF
των επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων της Bayer, που η τελευταία
προσφέρθηκε να αποεπενδύσει στα πλαίσια της προγραμματισμένης απόκτησης της
Monsanto, υπόκειται στην έγκριση των σχετικών αρχών ελέγχου της συγχώνευσης.
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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 115.000 εργαζόμενοι του Ομίλου
της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας
και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε πέντε τομείς:
Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions και Oil &
Gas. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους περίπου €64.5 δισεκατομμύρια το 2017. Η BASF είναι
εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS), του Λονδίνου (BFA) και της Ζυρίχης (AN).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.
Σχετικά με τον τομέα Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF
Ο κόσμος μας, με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την
ικανότητα μας να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μία βιώσιμη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον.
Για να επιτευχθεί αυτό, ο τομέας Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF συνεργάζεται με αγρότες,
επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης παρασίτων και πολλούς
άλλους. Με αυτή τη συνεργασία, η BASF μπορεί να διατηρεί ενεργή την Έρευνα και Ανάπτυξη νέων
προϊόντων, μία μεγάλη γκάμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και μία ομάδα ειδικών στο
εργαστήριο και την αγορά, οι οποίοι υποστηρίζουν τους πελάτες μας ώστε η επιχειρηματική τους
δραστηριότητα να είναι επιτυχημένη. Το 2017, ο τομέας Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF
κατέγραψε πωλήσεις πάνω από €5,7 δις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας www.agriculture.basf.com ή ένα από τα κανάλια μας στα social media..
Δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις
Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Αυτές οι δηλώσεις
που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις βασίζονται σε τρέχουσες εκτιμήσεις και παραδοχές του Διοικητικού
Συμβουλίου και στις διαθέσιμες πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν
μελλοντικές εξελίξεις δεν αποτελούν εγγυήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα που
περιγράφονται εδώ. Αντιθέτως, εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, ενέχουν διάφορους κινδύνους
και αβεβαιότητες, και βασίζονται σε υποθέσεις που πιθανώς να μην αποδειχθούν ακριβείς Η BASF
δεν αναλαμβάνει την υποχρέωσή να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις
που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου.

