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BASF finalizuje proces przejęcia firmy Chemetall  

Ludwigshafen, Niemcy — 14 grudnia 2016 r. — Firma BASF 
zakończyła przejmowanie firmy Chemetall, globalnego dostawcy 
rozwiązań w zakresie obróbki powierzchniowej, działającego dotychczas  
w strukturach Albemarle. Wskutek tego przejęcia dział BASF Coatings 
poszerzył swoją ofertę, stając się dostawcą jeszcze bardziej 
kompleksowych rozwiązań. 
 
Fachowa wiedza BASF w dziedzinie chemii i nakładania powłok oraz 
doświadczenie firmy Chemetall, jako czołowego podmiotu na rynku 
obróbki powierzchniowej wzajemnie się uzupełniają. Fuzja przyniesie 
korzyści obu firmom, które uzyskają dostęp do infrastruktury, skali 
działalności i rynków partnera. Pojawią się także nowe szanse rozwoju 
dzięki możliwości przedstawienia klientom nieporównywalnej oferty 
rozwiązań.  
 
„Chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać naszych nowych 
współpracowników. Przejęcie firmy Chemetall pozwoli nam znacząco 
rozwinąć zakres działalności na rynku. Połączenie fachowości  
i innowacyjności obu rynkowych liderów przyspieszy proces 
opracowywania kolejnych nowatorskich rozwiązań i przyczyni się  
do odnoszenia jeszcze większych sukcesów przez naszych klientów” — 
powiedział Markus Kamieth, President of BASF’s Coatings division. 
 
Firma Chemetall zajmuje się opracowywaniem i produkcją 
zindywidualizowanych rozwiązań technologicznych i systemowych w 
zakresie obróbki powierzchniowej. Produkty tej firmy zabezpieczają 
metale przed korozją, ułatwiają ich kształtowanie i obróbkę oraz 
pozwalają możliwie najlepiej przygotować części do malowania, jak 
również zapewniają właściwą przyczepność powłok. Te środki 
chemiczne wykorzystywane są w wielu branżach i na licznych rynkach 
docelowych, takich jak: motoryzacyjny, lotniczy, a także do wykańczania 
aluminium i obróbki plastycznej metali. W pełnym roku kalendarzowym 
2015 firma Chemetall odnotowała sprzedaż na poziomie 845 mln 
dolarów. 
 
W celu zapewnienia sprawnej integracji firma BASF powołała Globalny 
Zespół ds. Zarządzania Integracją, którego zadaniem jest zapewnienie 
ciągłości biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klientów. 
 
O BASF Coatings 

Dywizja Coatings firmy BASF jest światowym ekspertem w rozwijaniu, produkcji 
i sprzedaży innowacyjnych i zrównoważonych powłok samochodowych OEM  
i lakierów, powłok przemysłowych oraz farb dekoracyjnych. Tworzymy 
zaawansowane, wydajne rozwiązania i oferujemy parametry, wzornictwo i nowe 
zastosowania mające zaspokoić potrzeby naszych partnerów na całym świecie. 
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BASF dzieli się ze swoimi klientami umiejętnościami, wiedzą i zasobami 
światowych zespołów interdyscyplinarnych poprzez prowadzenie sieci 
współpracy zakładów w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej 
oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2015 roku dział BASF Coatings osiągnął 
globalną sprzedaż w wysokości 3,2 mld EUR. 

W 2016 roku firma BASF przejęła Chemetall — czołowego globalnego dostawcę 
powłok nakładanych na powierzchnie metalowe, z tworzyw sztucznych oraz 
szklane, obsługującego wiele branż i rynków końcowych. Poszerzając portfolio, 
firma BASF zwiększyła swój potencjał jako dostawcy kompleksowych rozwiązań 
w zakresie powłok. Rozwiązania nie z tej ziemi — powłoki BASF. Więcej 
informacji na temat działu BASF Coatings i jego produktów można znaleźć na: 
www.basf-coatings.com 
 
 

 O firmie BASF 
 
W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces 
ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością 
społeczną. Ok. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do 
sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal 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 2015 roku 70 mld 
EUR. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie 
(BFA) oraz Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej www.basf.com 
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