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BASF i AkzoNobel osiągnęły porozumienie w 

sprawie sprzedaży działu powłok przemysłowych 

wyodrębnionego z BASF Coatings 
 

 Osiągnięto ogólne porozumienie 

 BASF będzie nadal ugruntowywać swoją pozycję w branży 

lakierów samochodowych 

 

Firmy BASF i AkzoNobel osiągnęły ogólne porozumienie w sprawie 
sprzedaży działu powłok przemysłowych wyodrębnionego z działu 
BASF Coatings firmie AkzoNobel za 475 mln EUR. Transakcja 
obejmuje technologie, patenty i znaki towarowe, a także przekazanie 
dwóch dedykowanych zakładów produkcyjnych, jednego w Deeside 
w Anglii oraz drugiego w Vanderbijlpark w RPA. BASF i AkzoNobel 
zamierzają przygotować i podpisać szczegółowe dokumenty 
transakcji w stosownym czasie. Planowana transakcja wymaga 
konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz pozwoleń ze strony 
określonych organów regulacyjnych. BASF i AkzoNobel chcą 
sfinalizować transakcję do końca 2016 roku. 
 
W 2015 roku dział powłok przemysłowych firmy BASF wygenerował 
sprzedaż o wartości ok. 300 mln EUR, dostarczając produkty do 
różnych zastosowań końcowych, w tym powłoki do zwojów, folii 
meblowej i płyt, a także powłoki do elektrowni wiatrowych i transportu 
komercyjnego. „W ostatnich latach z powodzeniem rozwijaliśmy 
naszą globalną działalność w dziedzinie powłok przemysłowych z 
wyraźnym naciskiem na atrakcyjne segmenty rynku. Z myślą o 
dalszym rozwoju dostrzegamy pozytywne perspektywy wzrostowe 
pod egidą firmy AkzoNobel, która jest czołowym graczem na świecie 
w branży powłok przemysłowych” - stwierdził Markus Kamieth, prezes 
działu BASF Coatings. 
 
Dzięki tej transakcji firma BASF dodatkowo wzmocni zaangażowanie 
w swoją podstawową działalność w dziedzinie lakierów do 
samochodów nowych i używanych, a także wiodącą działalność w 
zakresie farb dekoracyjnych pod marką Suvinil® w Brazylii. 
 
Dział BASF Coatings 
BASF Coatings, czyli dział powłok firmy BASF, opracowuje, produkuje i sprzedaje 
innowacyjne powłoki samochodowe, lakiery samochodowe oraz lakiery przemysłowe, 
a także farby dekoracyjne. Działamy w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W ramach tej sieci ściśle współpracujemy 
z naszymi klientami na całym świecie. W 2014 r. dział BASF Coatings osiągnął łączną 
sprzedaż na poziomie około 3 mld EUR. Więcej informacji na temat działu można 
znaleźć na stronie www.basf-coatings.com. 
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O firmie BASF 
 
W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc 
o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska 
naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników 
zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów 
reprezentujących niemalże wszystkie możliwe branże i kraje świata. 
Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance 
Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & 
Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 70 mld 
USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie 
(BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można 
znaleźć na stronie internetowej www.basf.com. 
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