
 

Прес-реліз 
 

 

Концерн BASF здійснює придбання компанії 

Chemetall, що спеціалізується на обробці 

поверхонь 

 Продукти і рішення Chemetall доповнять портфель 

продуктів підрозділу лакофарбових покриттів BASF  

 Угода дозволить суттєво зміцнити позиції 

підрозділу як постачальника комплексних рішень 

для глобальних клієнтів  

Концерн BASF уклав угоду про придбання глобального бізнесу 

компанії Chemetall, яка входить до складу Albemarle 

Corporation і спеціалізується на обробці поверхонь. Ціна 

придбання становить 3,2 млрд доларів США. Передбачається, 

що цю угоду, яка вимагає одержання дозволу відповідних 

антимонопольних органів, буде завершено до кінця поточного 

року. 

Компанія Chemetall є технологічним та інноваційним лідером у 

сегменті обробки поверхонь металів; її головний офіс 

перебуває в м. Франкфурті (Німеччина). Чисельність 

персоналу компанії по всьому світу становить близько 2,5 тис. 

осіб, які працюють більш ніж у 20 країнах на 21 виробничому 

підприємстві, в 10 науково-дослідних підрозділах і в 24 офісах 

продажів. Обсяг продажів Chemetall за підсумками 2015 року 

склав 845 млн доларів США. 

«Придбання Chemetall чудово доповнює бізнес BASF із 

виробництва лакофарбових покриттів. Ця угода відповідає 

нашим стратегічним цілям із досягнення прибуткового росту в 

інноваційних сегментах, де мають попит передові рішення», – 

сказав Уейн Т. Сміт, член Ради директорів концерну BASF. 
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Компанія Chemetall займається розробкою та виробництвом  

індивідуалізованих технологічних і системних рішень для 

обробки поверхонь. Продукція компанії захищає метали від 

корозії, полегшує операції формування та різання, сприяє 

оптимальній підготовці деталей до фарбування та забезпечує 

належну адгезію покриттів. Ці хімічні продукти 

використовуються в різних сферах, зокрема в 

автомобілебудуванні, авіаційно-космічній галузі, виробництві 

рулонного металу, металообробці. 

«Продукція Chemetall доповнить наш асортимент покриттів 

привабливими рішеннями у сфері обробки поверхонь. Ми з 

великим оптимізмом дивимося на майбутнє об'єднання зусиль 

із провідними спеціалістами з компанії Chemetall. Разом ми 

зможемо створювати і впроваджувати інновації та передові 

технології, що мають попит серед наших замовників по всьому 

світу», – зазначив Маркус Каміт, президент підрозділу 

лакофарбових покриттів BASF. 

 

Про підрозділ лакофарбових покриттів BASF 

Підрозділ лакофарбових покриттів концерну BASF є глобальним експертом 

із розробки, виробництва та маркетингу інноваційних покриттів для 

автовиробників, ремонтних покриттів, а також промислових і декоративних 

лакофарбових покриттів. Ми розробляємо передові ефективні рішення, які 

відповідають запитам наших партнерів у всьому світі. Співробітники 

підрозділу в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні діляться знаннями, досвідом і ресурсами в 

інтересах клієнтів BASF. У 2015 році обсяг продажів підрозділу 

лакофарбових покриттів склав 3,2 мільярди євро. Для одержання 

докладнішої інформації про підрозділ лакофарбових покриттів BASF і його 

продукцію відвідайте сайт: www.basf-coatings.com. 

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію задля сталого майбутнього, поєднуючи 

економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною 

відповідальністю. Близько 112 000 співробітників BASF роблять свій внесок 

в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі й практично в кожній 

країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: 

хімікати, спеціальні продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення 

для сільського господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг 

продажів концерну склав близько 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на 

фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (AN). 

http://www.basf-coatings.com/


 

З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за 

адресою www.basf.com 
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