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Прес-реліз 
 

 

BASF придбає значну частку двох бізнесів Bayer – 

насіннєвого та неселективних гербіцидів 

 Зміцнення та розширення пропозиції аграрних рішень 
BASF 

 Розширення портфелю за рахунок нових привабливих 
позицій для ключових сільськогосподарських культур у 
низці країн 

 BASF підкреслює незмінну позицію щодо розвитку 
сільського господарства, запровадження інновацій та 
зростання у довгостроковій перспективі 

Людвігсхафен, Німеччина – Жовтень 13, 2017 – BASF підписав 

угоду про придбання значної частки двох бізнесів Bayer – 

виробництва насіння та неселективних гербіцидів. Bayer планує 

відчуження цих активів у зв’язку з придбанням компанії Monsanto. 

Загальна вартість угоди становить 5,9 млрд євро з імовірністю 

певних коригувань при її закритті. Активи Bayer, що перейдуть до 

BASF, включають в себе глобальний бізнес з виробництва 

неселективних гербіцидів на базі глюфосинат амонію, які 

представлені на ринку під брендами Liberty®, Basta® і Finale®, а 

також насіннєві бізнеси для ключових культур на низці ринків. 

Зокрема, ідеться про гібриди каноли у Північній Америці під 

брендом InVigor® із застосуванням технології LibertyLink®, 

олійного ріпаку переважно на європейських ринках, бавовни на 

американському континенті і в Європі, а також сої в Південній і 

Північній Америці. Угода також включає в себе напрям селекції та 

насінництва Bayer та технологію і торгову марку LibertyLink®.  
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За повний 2016 рік продажі бізнесів, які BASF придбає у Bayer, 

склали близько 1,3 млрд євро, а EBITDA – близько 385 млн євро. 

Транзакція прив’язана до закриття угоди щодо придбання 

Monsanto компанією Bayer та затвердження відповідними 

органами. Тож очікуваний термін закриття – перший квартал 2018 

року.  

«Здійснюючи ці інвестиції, ми використовуємо можливість 

придбання дуже привабливих активів у сегментах основних 

сільськогосподарських культур на ключових ринках. Це буде 

стратегічним доповненням для потужного та успішного бізнесу 

BASF у захисті рослин, а також для нашої діяльності у галузі 

біотехнології. Придбання ще більше підсилить наші пропозиції 

сільськогосподарських рішень, що є одним з основних напрямів у 

портфелі всього концерну BASF», – зазначив доктор Курт Бок, 

голова Ради директорів BASF SE. 

Це придбання дає змогу розширити бізнес BASF у напрямі 

захисту рослин за рахунок зміцнення портфелю гербіцидів та 

входження в насіннєвий бізнес із запатентованими активами на 

ключових аграрних ринках. «Ми розраховуємо на нових 

компетентних членів команди та розширений портфель, щоб 

запропонувати аграріям ширший вибір рішень для задоволення 

їх потреб у високоякісному насінні, хімічному та біологічному 

захисті рослин. Більш того, ця транзакція відкриє нові можливості 

для майбутнього зростання та зміцнить наш глобальний 

інноваційний потенціал», – підкреслила Саорі Дуборг, член 

Ради виконавчих директорів BASF SE, відповідальна за 

сегмент сільськогосподарських рішень. 

Від Bayer до BASF мають перейти понад 1800 працівників з 

комерційної, науково-дослідної, виробничої сфери і насінництва. 

Ці спеціалісти переважно базуються в США, Німеччині, Бразилії, 

Канаді та Бельгії. Крім того, BASF придбає виробничі майданчики 

для виробництва препаратів і формуляцій на глюфосинат амонії 

у Німеччині, США та Канаді, насіннєві комплекси в обох частинах 

Америки та Європі, а також дослідницькі потужності у сфері 
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біотехнологій в США та Європі. «Ми з нетерпінням чекаємо, щоб 

привітати наших нових колег у BASF. Як досвідчені, віддані та 

мотивовані фахівці, вони збагачуватимуть нашу команду своїми 

експертними знаннями у сфері захисту рослин, насіння та 

біотехнологій в рослинництві. Разом ми будуватимемо 

довгостроковий успіх BASF, задовольняючи потреби фермерів по 

всьому світу», – сказав Маркус Хельдт, президент Підрозділу 

захисту рослин BASF. 

За більш детальною інформацією ви можете пройти 

за посиланням.  

 
Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний 

успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 

114 000 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 2016 році обсяг продажів концерну склав 

58 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. 

Про підрозділ засобів захисту рослин компанії BASF 

В умовах стрімкого зростання кількості населення світ все більше залежить від 

того, наскільки ми здатні забезпечити сталий розвиток сільського господарства 

і надійний захист довкілля. З метою задоволення цих потреб Підрозділ засобів 

захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF тісно взаємодіє з аграріями, 

фахівцями у сфері сільського господарства, експертами з контролю шкідників 

та іншими галузевими спеціалістами. Спираючись на цю співпрацю, компанія 

BASF здійснює науково-дослідницьку роботу на системній основі, розвиває 

інноваційний портфель продуктів та послуг і разом з командами експертів у 

лабораторіях і на полях допомагає аграріям успішно вести бізнес. У 2016 році 

обсяг продажів Підрозділу засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну 

BASF склав 5,6 млрд євро. Докладніша інформація представлена за адресою: 

www.agro.basf.ua. 

Прогнозні твердження 

https://www.basf.com/en/microsites/grow-with-us.html
http://www.basf.com/
http://www.agro.basf.ua/
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Цей реліз містить твердження про майбутні події. Ці прогнозні заяви базуються 

на поточних оцінках та прогнозах Ради виконавчих директорів та на наявній на 

даний момент інформації. Ці прогнозні заяви не є гарантією майбутніх подій та 

результатів в ході цього. Вони залежать від багатьох факторів, пов'язаних з 

різними ризиками та невизначеностями, і ґрунтуються на припущеннях, які 

можуть виявитися неточними. Такі фактори ризику, зокрема, включають ті, про 

які ідеться на сторінках 111-118 BASF Report 2016 (Річного Звіту BASF 2016). 

Звіт BASF доступний в Інтернеті за посиланням basf.com/report. BASF не бере 

на себе жодних зобов'язань щодо оновлення прогнозних заяв, що містяться в 

цьому релізі. 

http://report.basf.com/2016/en/

