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BASF dan Solenis menyelesaikan penggabungan bisnis kimia 

kertas dan air  

Ludwigshafen, Jerman dan Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, 31 Januari 

2019 – Setelah melalui persetujuan otoritas terkait, BASF dan Solenis 

menyelesaikan transfer bisnis kimia kertas wet-end dan air kepada Solenis, seperti 

yang telah diumumkan pada Mei 2018. Efektif 1 Februari 2019, bisnis yang 

digabungkan akan beroperasi dengan nama Solenis dan menawarkan peningkatan 

penjualan, layanan, serta kapabilitas produksi di seluruh dunia. Dengan nilai 

penjualan pro forma sekitar 2,4 miliar Euro pada tahun 2017 dan sekitar 5.200 

karyawan, entitas bisnis yang baru akan menyediakan portofolio produk yang lebih 

luas dan solusi hemat biaya untuk pelanggan kimia kertas dan pengelolaan air. 

BASF akan memegang 49% saham, sementara 51% saham akan dikelola oleh 

Clayton, Dubilier & Rice dan manajemen Solenis. 

Transaksi tersebut mencakup pabrik produksi kimia kertas wet-end dan air di 

Bradford dan Grimsby, Inggris; Suffolk, Virginia, Amerika Serikat; Altamira, 

Meksiko; Ankleshwar, India, serta Kwinana, Australia. Terhitung sejak transaksi 

ditutup, BASF akan menghitung bagiannya di Solenis menggunakan metode 

ekuitas dan memasukkan bagian dari pendapatan bersih perusahaan dalam EBIT 

sebelum barang-barang khusus dan EBIT untuk BASF Group (dilaporkan dalam 

“Lainnya”). 
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“Penggabungan aset milik kedua entitas menciptakan penyedia solusi global 

terdepan yang berfokus pada pelanggan untuk industri kertas dan air. Pelanggan 

dari industri ini akan mendapat manfaat dari kekuatan bersama kami, 

menghasilkan serangkaian produk dan layanan yang tak tertandingi dan saling 

melengkapi, inovasi serta pengetahuan canggih,” ujar John Panichella, presiden 

dan CEO, Solenis. 

“Menggabungkan kekuatan dengan Solenis adalah langkah yang tepat bagi bisnis 

kimia kertas dan air BASF untuk mempertahankan pertumbuhan yang 

berkelanjutan serta memungkinkan kami untuk meraih kesuksesan bersama 

entitas gabungan yang menjanjikan ini di masa depan. Bersama-sama, kami akan 

menawarkan cakupan produk dan layanan yang luas untuk memenuhi kebutuhan 

industri kertas dan air global,” tambah Anup Kothari, presiden divisi Kimia Kinerja 

BASF.  

Pabrik-pabrik produksi kimia kertas dan air BASF yang berada dalam Verbund di 

Ludwigshafen, Jerman, dan Nanjing, Cina, tidak ditransfer, dan akan memasok 

produk dan bahan baku ke entitas gabungan berdasarkan perjanjian pasokan 

jangka menengah hingga jangka panjang. Portofolio kimia pelapis kertas BASF 

bukan bagian dari transaksi. 

 

Dapatkan siaran pers terbaru dari BASF melalui WhatsApp di telepon genggam atau tablet. 

Daftar layanan berita kami di basf.de/whatsapp-news. 

 

Tentang BASF 

Di BASF, kami menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami memadukan 

keberhasilan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sekitar 115.000 

karyawan di BASF Group bekerja untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan para pelanggan di 

seluruh sektor dan hampir di setiap negara di dunia. Portofolio kami terbagi ke dalam enam segmen: 

Chemicals (Kimia Dasar), Materials (Bahan Dasar), Industrial Solutions (Solusi Industrial), Surface 

Technologies (Teknologi Permukaan), Nutrition & Care (Nutrisi & Perawatan) dan Agricultural 

Solutions (Solusi Pertanian). BASF mencatat penjualan lebih dari 60 miliar Euro di tahun 2017. 

Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), London (BFA), dan Zurich (AN). 

Informasi lebih lanjut mengenai BASF tersedia di www.basf.com. 
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