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Зміна голови Ради дирекоторів BASF SE: 
Мартін Брудермюллер продовжить справу 
Курта Бока 

Станом на закінчення щорічних зборів акціонерів 2018 року, д-р Мартін 

Брудермюллер (Dr. Martin Brudermüller) став новим головою Ради директорів 

концерну BASF SE. На щорічних зборах д-р Курт Бок (Dr. Kurt Bock), попередній 

голова Ради директорів, представив свого наступника під час презентації 

роздрукованої на 3D-принтері моделі резервуара-накопичувача, зовнішніми 
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сходами якого піднімається співробітник BASF, досягаючи найвищої точки. 

Мініатюру зроблено з полімолочної кислоти з використанням процесу екструзії 

компанією BigRep GmbH, стратегічним партнером BASF 3D Printing Solutions 

GmbH.  

В 2020 році, після закінчення встановленого статутом дворічного строку, 

протягом якого колишні старші посадові особи не мають права бути 

призначеними на інші високі посади, Курт Бок буде обраний до Наглядової 

ради концерну BASF SE.  

Мартін Брудермюллер народився у Штутгарті в 1961 році. З 1980 року він 

вивчав хімію в Університеті міста Карлсруе, Німеччина, де в 1985 році отримав 

диплом. Після отримання докторського ступеня цього Університету в 1987 році 

Мартін Брудермюллер почав науково-дослідну діяльність в Каліфорнійському 

університеті в Берклі, США. В 1988 році пан Брудермюллер розпочав свою 

кар’єру в концерні BASF.  Починаючи з 2006 року, він є членом Ради директорів 

BASF SE, з 2011 року — заступником голови Ради директорів, а з 2015 

року відповідає за технологічний розвиток концерну.  

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Більше 115 000 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 2017 році обсяг продажів концерну склав 64,5 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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