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BASF podpisał umowę przejęcia znacznej części aktywów 
firmy Bayer z sektorów nasiennictwa i herbicydów 
nieselektywnych 
 

 Ugruntowanie i rozszerzenie oferty rozwiązań dla rolnictwa 

firmy BASF 

 Atrakcyjny i ukierunkowany portfel produktów dodatkowych 

dla kluczowych upraw w wybranych krajach 

 Inwestycja wspiera zaangażowanie BASF w rolnictwo, 

innowacyjność i długofalowy rozwój 

Ludwigshafen (Niemcy) – 13 października 2017 r. – BASF podpisał umowę 
przejęcia znacznej części aktywów  firmy Bayer z sektorów nasiennictwa  
 oraz herbicydów nieselektywnych. Bayer zamierza zbyć te aktywa w związku  
z planowanym przejęciem firmy Monsanto. Kwota nabycia gotówkowego wynosi 
5,9 miliarda euro, z zastrzeżeniem pewnych korekt z chwilą finalizacji transakcji. 
Aktywa podlegające planowanemu przejęciu obejmują globalną działalność 
Bayer w zakresie nieselektywnych herbicydów na bazie glufosynatu amonowego, 
skomercjalizowanych pod markami Liberty®, Basta® i Finale®, a także sektor 
nasienny zajmujący się kluczowymi uprawami na wybranych rynkach – są to: 
odmiany rzepaku w Ameryce Północnej pod marką InVigor®, wykorzystującą 
technologię modyfikacji LibertyLink®, rzepak oleisty głównie na rynkach 
europejskich, bawełna w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Europie, a 
także soja w Ameryce Północnej i Południowej. Transakcja obejmuje również 
badania firmy Bayer nad możliwościami modyfikacji i uprawy wspomnianych 
roślin uprawnych, jak również technologię i znak towarowy LibertyLink®. 
 
Sprzedaż za cały rok 2016 odnotowana przez jednostki, które planuje się przejąć 
od firmy Bayer, sięgnęła około 1,3 miliarda euro, zaś ich EBITDA – około 385 
milionów euro. Transakcja jest uzależniona od zamknięcia transakcji przejęcia 
Monsanto przez Bayer i uzyskania zgody właściwych organów. Przewiduje się jej 
finalizację w pierwszym kwartale 2018 r. 
 
„Poprzez tę inwestycję korzystamy z możliwości pozyskania bardzo atrakcyjnych 
aktywów w zakresie kluczowych upraw i rynków. Stanowić ona będzie 
strategiczne uzupełnienie dobrze ugruntowanej i odnoszącej sukcesy 
działalności BASF w zakresie ochrony roślin, jak również naszej działalności w 
dziedzinie biotechnologii” – powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu Spółki 
BASF SE. – „Przejęcie to jeszcze bardziej zwiększy liczbę naszych rozwiązań 
rolniczych, która jest głównym filarem oferty BASF”.  
 
Przejęcie to stanowi uzupełnienie działalności BASF w zakresie ochrony roślin, 
wzmacnia portfel oferowanych przez firmę herbicydów oraz umożliwia 
wprowadzenie własnych aktywów na kluczowe rynki rolne. „Opierając się na 
nowych, kompetentnych członkach zespołu oraz rozbudowanym portfelu 
produktów, oferujemy rolnikom szeroki wybór rozwiązań, zaspokajających ich 
potrzeby w odniesieniu do wysokiej jakości nasion, chemicznej i biologicznej 
ochrony upraw” – wyjaśniła Saori Dubourg, Członek Zarządu Spółki BASF SE, 
odpowiedzialna za segment rozwiązań dla rolnictwa. „Ponadto transakcja ta 
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stworzy nowe możliwości dla naszego przyszłego rozwoju i wzmocni globalny 
potencjał innowacyjny firmy”.  
 
Z firmy Bayer do BASF przejdzie ponad 1800 pracowników działów handlowych, 
badawczo-rozwojowych, uprawy i produkcji. Osoby te pracują głównie w Stanach 
Zjednoczonych, Niemczech, Brazylii, Kanadzie i Belgii. Ponadto BASF przejmie 
zakłady produkcji i formulacji związanych z glufosynatem amonowym w 
Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zakłady nasiennicze w Ameryce 
Północnej i Południowej oraz Europie, a także jednostki badań nad 
modyfikowaniem w Stanach Zjednoczonych i Europie. „Cieszymy się, mogąc 
powitać nowych pracowników w BASF. To doświadczeni, zaangażowani  
i zmotywowani profesjonaliści, którzy wzbogacą nasz zespół fachową wiedzą w 
zakresie ochrony roślin, nasion i modyfikacji. Wspólnie ukształtujemy 
długofalowy sukces BASF, zaspokajając potrzeby rolników na całym świecie” – 
powiedział Markus Heldt, Prezes Działu Crop Protection firmy BASF. 
 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: basf.com/grow-with-us 

 

O BASF Crop Protection  
 
Wraz z szybko rosnącą populacją, świat jest coraz bardziej zależny od naszej 
zdolności do rozwoju i utrzymania zrównoważonego rolnictwa i zdrowego 
środowiska. By takie działania były możliwe, dział BASF Crop Protection 
współpracuje z rolnikami, doradcami rolniczymi, specjalistami ds zwalczania 
szkodników i innymi. Dzięki tak szerokiej współpracy, BASF jest w stanie 
utrzymać aktywny rozwój w dziedzinie R&D, innowacyjne portofolio produktów i 
usług, zespoły ekspertów w laboratoriach i w terenie, a wszystko w celu wsparcia 
swoich klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych. W 2016 roku dział BASF 
Crop Protection osiągnął sprzedaż na poziomie ponad 5,6 mld euro.  W celu 
uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do odwiedzania naszej strony 
internetowej: www.agro.basf.pl oraz naszego profilu w mediach 
społecznościowych. 
 

O BASF Polska 

 

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, 

środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery 

oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej 

koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum 

dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Jesteśmy w Polsce 

partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Jesteśmy firmą odpowiedzialną 

społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię 

(smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF 

Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i 

młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria 

działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. 

Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.  

 

2017 rok jest dla nas rokiem szczególnym. Świętujemy 25 lat obecności w 

Polsce! Nasza historia rozpoczęła się w 1992 roku. W 2014 roku w Środzie 

Śląskiej pod Wrocławiem otworzyliśmy największy zakład produkcji katalizatorów 

samochodowych BASF w Europie. Pod koniec 2016 roku – dzięki nabyciu firmy 

Chemetall - ponownie poszerzyliśmy zasięg. W ciągu ostatnich dwóch lat zespół 

BASF Polska powiększył się dwukrotnie. Dziś firma zatrudnia blisko 800 

pracowników, a wartość naszej sprzedaży za 2016 rok wyniosła 778 mln Euro.  

 

Więcej informacji na http://www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy  
na Facebooku. 
 

https://www.basf.com/en/microsites/grow-with-us.html
http://www.basf.pl/


 

 
O firmie BASF 
W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces 
gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około  
114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, 
reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze 
portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional 
Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2016 r. firma 
BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro. Akcje BASF są 
notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej  www.basf.com.  
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