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Прес-реліз 

BASF завершує угоду з придбання компанії 

Chemetall 

Людвігсхафен, Німеччина – 15 грудня 2016 р. – BASF завершив 

угоду з придбання глобального бізнесу компанії Chemetall, що 

спеціалізується на обробці поверхонь, в Albemarle Corporation. Ця 

угода доповнить бізнес підрозділу BASF, що виробляє 

лакофарбові покриття, і дозволить розширити асортимент 

рішень, пропонованих замовникам в усьому світі. 

BASF поєднує своє ноу-хау в хімічній галузі й у сфері 

застосування лакофарбових покриттів з експертизою Chemetall у 

сфері рішень для обробки поверхонь. Бізнес обох компаній 

отримає додаткові переваги завдяки взаємному доступу до 

інфраструктури й новим ринкам, набуваючи значно більшого 

масштабу.  

«Ми раді вітати наших нових колег. Придбання Chemetall 

дозволяє нам суттєво розширити ринок. Поєднуючи експертизу й 

інноваційні рішення двох компаній-лідерів ринку, ми зможемо 

зробити бізнес наших клієнтів ще більш успішним», – сказав 

Маркус Каміт, Президент підрозділу лакофарбових покриттів 

BASF. 

Компанія Chemetall займається розробкою та виробництвом 

«індивідуальних» технологічних і системних рішень для обробки 

поверхонь. Продукція компанії захищає метали від корозії, 

полегшує операції з формування та нарізування, сприяє 

оптимальній підготовці деталей до фарбування й забезпечує 
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Сторінка 2  

 

належну адгезію покриттів. Ці хімічні продукти використовуються 

в різних сферах, включаючи автомобілебудування, авіаційно-

космічну галузь, виробництво рулонного металу, металообробку. 

Обсяг продажів Chemetall у 2015 р. склав 845 млн доларів США. 

З метою швидкої та ефективної інтеграції Chemetall у структуру 

BASF у концерні було створено проектну команду, яка 

забезпечить безперервність бізнес-процесів на час перехідного 

періоду.  

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 й 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 продукції відвідайте сайт:  www.basf-

coatings.com 

Про концерн BASF 

 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний 

успіх із захистом довкілля 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 склав 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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