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Informacja prasowa 10 października 2018 

BASF przekazuje 100 000 euro na rzecz pomocy w Indonezji 

Ludwigshafen, Niemcy – 10 października 2018 – BASF SE podjęła decyzję o przekazaniu 100 000 

euro na działania pomocowe na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Dzięki finansowaniu zapewnionym 

przez BASF, BASF Stiftung, fundacja dobroczynna z siedzibą w Niemczech, będzie wspierać wysiłki 

w celu niezwłocznego niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi i tsunami, które nawiedziły wyspę 

28 września. 

Przekazane fundusze zostaną przeznaczone na dostarczenie do Indonezji materiałów pierwszej 

potrzeby, artykułów sanitarnych i medycznych. 

Sanjeev Gandhi, Członek Zarządu BASF SE odpowiedzialny za region Azji i Pacyfiku, powiedział: 

„Chcemy wyrazić nasze najgłębsze współczucie dla ofiar katastrofy. Na szczęście wszyscy 

pracownicy BASF oraz zakładów BASF w Indonezji są bezpieczni po przejściu trzęsienia ziemi oraz 

tsunami na Sulawesi”. 

Daniel Loh, Prezes BASF Indonesia, dodaje: „BASF oraz BASF Stiftung zapewnią również wparcie 

pracownikom, których dotknęła katastrofa. Naszym celem jest zaoferowanie szybkiego wsparcia dla 

wysiłków pomocowych w tym regionie”. 

O BASF Stiftung 

BASF Stiftung jest fundacją dobroczynną założoną zgodnie z prawem cywilnym, uznawaną przez 

właściwe organy podatkowe za organizację non-profit. Została ona utworzona w 1948 roku jako 

BASF Jubiläums-Stiftung i stopniowo ulegała przekształceniom, aż do 2012 roku, gdy otrzymała 

nazwę BASF Stiftung. Wspiera pracowników BASF SE oraz jej spółek zależnych, rodziny 

pracowników oraz inne osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji z przyczyn 

niezawinionych przez siebie. BASF Stiftung wspiera także działania humanitarne na rzecz 

współpracy w zakresie międzynarodowego rozwoju i pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych. 

BASF Stiftung angażuje się w szczególności w dążenia do osiągnięcia Celów Zrównoważonego 
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Rozwoju, skupiając swoje międzynarodowe działania na wsparciu programów i projektów 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w przypadku katastrof naturalnych, wspiera uznane 

organizacje o zasięgu globalnym. 

 

O firmie BASF  

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. 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. 

Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional 

Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2017 r. firma BASF osiągnęła obroty 

w wysokości blisko 64,5 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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