
 

 

Кадрові зміни в складі Ради директорів BASF 

 

 Маргрет Зуккалє виходить зі складу Ради директорів 

 Д-р Харальд Швагер залишає Раду директорів BASF 
відповідно до довгострокового плану наступництва 
керівних посад 

 Саорі Дюбург і д-р Маркус Каміт – нові члени Ради 
директорів BASF 

 Перерозподіл обов'язків членів Ради директорів BASF 
набуде чинності з 13 травня 2017 року 

 

Людвігсхафен, Німеччина – 15 грудня 2016 року. – Сьогодні 

Наглядова рада BASF SE призначила 45-річну Саорі Дюбург і 46-

річного д-ра Маркуса Каміта новими членами Ради директорів BASF. 

Рішення набуває чинності з 13 травня 2017 року. Пані Дюбург із 2013 

року керувала діяльністю підрозділу BASF Health & Nutrition, а д-р 

Каміт з 2012 року очолював підрозділ покриттів у складі BASF (BASF 

Coatings). 

 

60-річна Маргрет Зуккалє вийде зі складу Ради директорів після 

чергових річних зборів акціонерів BASF, які пройдуть 12 травня 2017 

року. Одночасно 56-річний д-р Харальд Швагер також залишить Раду 

директорів BASF відповідно до довгострокового плану наступництва 

керівних посад. Загальний стаж роботи д-ра Швагера в BASF 

становить 28 років. Він був уведений до складу Ради директорів 2008 

року і зараз є відповідальним за будівельну хімію, засоби захисту 

рослин, дослідження у сфері біологічних наук і діяльність BASF у 

європейському регіоні. Пані Зуккалє працює в BASF з 2009 року. 

Вона увійшла до Ради директорів у 2011 р., є директором із 

виробничих відносин і відповідає за роботу з персоналом, інженерію, 

технічне обслуговування, захист навколишнього середовища, 

охорону праці й ТБ, а також за керівництво європейськими 

підприємствами та промисловими комплексами (Verbund). 

 

 

15 грудня 2016 р. 

 

Прихненко Олена  

Менеджер з корпоративних 

комунікацій 

Тел.: +38 044 591-55-95 (181)  

olena.prykhnenko@basf.com 
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З урахуванням цих кадрових змін було ухвалено рішення про 

перегляд сфер відповідальності членів Ради директорів BASF з 13 

травня 2017 року. Вони  будуть перерозподілені таким чином: 

 

Д-р Курт Бок (58 років) – Голова, Департамент I. 

Юридичні питання, податки та страхування, інтелектуальна 

власність, стратегічне планування та управління, комунікації та 

взаємодія з державними структурами, глобальні кадрові питання, 

відносини з інвесторами, забезпечення дотримання правових 

норм. 

 

Міхаэль Хайнц (52 роки) – Директор з виробничих відносин, 

Департамент II. 

Робота з персоналом, інженерія, технічне обслуговування, захист 

навколишнього середовища, охорона праці та безпека, управління 

європейськими підприємствами та промисловими комплексами 

(Verbund). 

 

Д-р Ганс-Ульріх Енгель (57 років) – Головний фінансовий 

директор, Департамент III. 

Фінанси, нафта і газ, матеріально-технічне забезпечення, операції 

в ланцюжках поставок, інформаційні послуги, 

внутрішньокорпоративний нагляд і аудит. 

 

Д-р Маркус Каміт (46 років), Департамент IV. 

Хімікати для споживчої сфери та фармацевтики, харчові та кормові 

добавки, спеціальні хімікати, діяльність у південноамериканському 

регіоні, дослідження у сфері вдосконалених матеріалів і систем. 

 

Саорі Дюбург (45 років), Департамент V. 

Будівельна хімія, засоби захисту рослин, дослідження у сфері 

біологічних наук, діяльність у європейському регіоні. 

 

Д-р Мартін Брудермюллер (55 років), заст. Голови, головний 

директор з технологій, Департамент VI. 

Нафтохімікати, мономери, проміжні продукти, хімічні процеси і 

технології, вдосконалення виробництва, нові напрями діяльності 

BASF. 

 

Уейн Т. Сміт (56 років), Департамент VII (Північна Америка). 

Каталізатори, покриття, спеціальні матеріали, освоєння ринків і 

розвиток бізнесу, управління північноамериканськими 

підприємствами та промисловими комплексами (Verbund), 

діяльність регіональних підрозділів у Північній Америці. 

 

Санджив Ганді (49 років), Департамент VIII (Азія). 



 
 

Дисперсії та пігменти, підрозділи в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні, діяльність на території «Великого Китаю», у Південній і 

Східній Азії, у країнах АСЕАН, а також в Австралії та Новій 

Зеландії. 

 

Примітка для редакторів: 

Біографічні дані членів Ради директорів BASF і фотографії для 

публікації розміщені в мережі Інтернет за адресою: 

www.basf.com/en/company/news-and-media/news-

releases/2016/12/p-16-400.html. 

 
 

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 та 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 перевищив 70 млрд євро. 

Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і 

Цюріха (BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в 

Інтернеті за адресою www.basf.com. 

http://www.basf.com/en/company/news-and-media/news-releases/2016/12/p-16-400.html
http://www.basf.com/en/company/news-and-media/news-releases/2016/12/p-16-400.html
http://www.basf.com/

