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Informacja prasowa
BASF finalizuje przejęcie działu nasion warzyw od firmy Bayer

Dziś BASF sfinalizował przejęcie globalnego biznesu nasion warzyw od firmy Bayer,
działającego głównie pod marką Nunhems®. Transakcja ta oznacza dołączenie do
portofolio BASF uznanej w branży marki z udokumentowaną historią osiągnięć.
Dział nasion warzyw składa się z 24 upraw i ponad 2600 gatunków. W jego skład
wchodzą także zaawansowane projekty badawcze oraz system hodowli nasion
z ponad 100 unikalnymi programami hodowlanymi w ponad 15 uprawach.
Zakup działu nasion warzyw rozszerza globalną ofertę BASF dla producentów
rolnych. Wzmacnia sektor nasienny BASF i uzupełnia ostatnio powiększone
portofolio BASF Agricultural Solutions, w którego skład wchodzą nasiona,
chemiczne i biologiczne środki ochrony roślin do ochrony roślin przed chorobami
jak i do zwalczania szkodników oraz digital farming.
Tym samym BASF zamyka proces nabycia znacznej części aktywów z łączną
sprzedażą w 2017 roku na poziomie 2,2 mld EUR, które firma Bayer chciała zbyć
w związku z przejęciem firmy Monsanto, za łączną kwotę wynoszącą 7,6 mld EUR.
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O dziale BASF Agricultural Solutions
Wraz z szybkim wzrostem populacji świat staje się coraz bardziej zależny od naszej zdolności do
rozwoju oraz prowadzenia zrównoważonej działalności rolniczej i utrzymania zdrowego środowiska.
W pracy z rolnikami, specjalistami rolnymi, ekspertami od zwalczania szkodników i innymi, naszą
rolą jest pomoc w osiągnięciu tego celu. Dlatego mocno inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe
i szeroki zakres działalności, w tym w nasiona i odmiany roślin, chemiczną i biologiczną ochronę
upraw, zabiegi agrotechniczne, ochronę zdrowia roślin, zwalczanie szkodników oraz rozwiązania
„digital farming”. Zatrudniając zespoły ekspertów w laboratorium, w terenie, w biurze i w produkcji,
łączymy innowacyjne myślenie z konkretnymi, przyziemnymi działaniami w celu stworzenia
realistycznych i możliwych do zrealizowania pomysłów – dla rolników, społeczeństwa i całej planety.
W 2017 r. nasz dział osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 5,7 mld EUR. Więcej informacji
można

znaleźć

na

stronie

www.agro.basf.pl

lub

na

naszych

kanałach

w mediach

społecznościowych.

O firmie BASF
W BASF tworzymy chemię pozwalającą na zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Dlatego
łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000
pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal
wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: wyroby chemiczne,
ulepszacze, materiały i rozwiązania funkcjonalne, rozwiązania dla rolnictwa oraz ropa naftowa i gaz.
W 2017 roku firm przychody ze sprzedaży firmy BASF wyniosły 64,5 mld euro. Akcje BASF są
notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji
znaleźć można na stronie www.basf.com.

