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Прес-реліз 

Концерн BASF знову ввійшов до списку Dow Jones 

Sustainability Index World Index 

Людвігсхафен, Німеччина – 30 вересня 2016 року. – Концерн BASF 

шістнадцятий раз поспіль увійшов до списку Dow Jones 

Sustainability World Index (DJSI World). Цього року особливо високе 

визнання здобула діяльність BASF за такими напрямами, як оцінка 

істотності, стратегічні підходи до захисту клімату й обслуговування 

продуктів на всіх етапах їх життєвого циклу. Список DJSI World, до 

якого щороку включаються кращі компанії за показниками сталого 

розвитку, є одним із найбільш авторитетних рейтингів. До нього 

входить 10 відсотків найбільших компаній з 2 500, 

представлених в індексі S&P Global Broad Market IndexSM. 

Концерн BASF незмінно входить до списку DJSI World протягом 

останніх 16 років. Включені до списку компанії повинні 

демонструвати постійний прогрес у реалізації концепції сталого 

розвитку. Оцінку досягнень здійснюють аналітики компанії 

RobecoSAM, що спеціалізується на управлінні активами. 

Сталий розвиток є невід'ємною частиною корпоративної 

стратегії BASF «Ми створюємо хімію». З докладнішою 

інформацією можна ознайомитися в мережі Інтернет за 

адресою:  www.basf.com/sustainability. 

 

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію задля сталого майбутнього, поєднуючи 

економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною 
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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 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах 

Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюриха (AN). З докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою 

www.basf.com. 

 


