
 

Концерн BASF завершує продаж свого бізнесу з 

виробництва промислових покриттів компанії 

AkzoNobel 

 

Концерн BASF завершив продаж свого глобального бізнесу з 

випуску промислових покриттів компанії AkzoNobel. Ця угода 

охоплює технології, патенти і товарні знаки, а також 

передання двох спеціалізованих виробничих майданчиків – у 

Дісайді (Великобританія) і Фандербейлпарку (ПАР). 

 

У результаті компанія AkzoNobel стає оператором 

виробництва рулонних покриттів, меблевих плівок, покриттів 

для вітрових турбін та іншої продукції промислового 

призначення (бізнес, придбаний у BASF), а також власником 

комерційного транспортного бізнесу в регіоні «Європа, 

Близький Схід і Африка» (EMEA). За підсумками 2015 року 

перелічені напрями діяльності забезпечили обсяг продажів 

близько 300 млн євро. 

 

Частина портфеля пропозицій підрозділу покриттів, що 

залишилася у BASF, містить продукти для 

автомобілебудування (конвеєрні та авторемонтні покриття) і 

виробництво декоративних фарб у Бразилії (бренд Suvinil®). 

Продажі цієї продукції в 2015 році склали близько 2,9 млрд 

євро. Діяльність BASF у сегменті покриттів підкріплюється 

завершеною кілька днів тому угодою з придбання бізнесу 

компанії Chemetall – провідного світового постачальника 

продуктів і рішень для обробки поверхонь металів.
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Про підрозділ BASF Coatings 

 

Підрозділ покриттів у складі Групи BASF спеціалізується на розробці, 

виробництві та збуті інноваційних та екологічно нешкідливих автомобільних 

покриттів, а також декоративних фарб. Ми створюємо передові рішення, 

підвищуємо якість і охоплюємо нові сфери застосування продукції, для того 

щоб відповідати запитам наших партнерів по всьому світу. Враховуючи 

інтереси замовників, BASF використовує накопичені знання, навички та 

ресурси в спільній діяльності фахівців різного профілю та з різних країн. 

Наші підприємства працюють у країнах Європи, Північної Америки, 

Південної Америки й Азіатсько-Тихоокеанського регіону. В 2015 році обсяг 

глобальних продажів BASF Coatings досяг 3,2 млрд євро. У 2016 році 

концерн BASF придбав бізнес компанії Chemetall – провідного світового 

постачальника продуктів для обробки металевих, пластмасових і скляних 

поверхонь, що мають значний попит. Таке розширення портфеля 

пропозицій BASF зміцнило його лідируючі позиції в цьому сегменті ринку. 

Ми пропонуємо рішення, які виходять за рамки вашої уяви. Докладніша 

інформація про підрозділ BASF Coatings і асортимент пропонованої 

продукції розміщена в мережі Інтернет за адресою 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 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. 
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