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Прес-реліз   

21 грудня 2017 р.  

Новий розподіл обов’язків правління BASF, чинний 

з  травня 2018 р. 

 Мартін Брудермюллер у 2018 р. замінить Курта Бока на посаді голови 
правління  

 Ханс-Ульріх Енгель стане заступником голови правління та 
залишиться фінансовим директором  

 Правління складатиметься з семи учасників замість восьми  

М. Людвігсхафен, Німеччина – 21 грудня 2017 р. – Рішенням, яке набуде 

чинності після закінчення щорічних зборів акціонерів 4 травня 2018 р., 56-

річний д-р Мартін Брудермюллер, який наразі обіймає посаду заступника 

голови правління, стане головою правління BASF SE. Наглядова рада 

призначила Брудермюллера на сьогоднішніх зборах. Брудермюллер замінить 

59-річного д-ра Курта Бока, який обіймає посаду голови BASF з 2011 р. та є 

членом правління з 2003 р. Ця зміна надасть Боку змогу бути обраним у якості 

члена та голови наглядової ради BASF у 2020 р. після закінчення 

передбаченого законодавством дворічного періоду обдумування. 

58-річній д-р Ханс-Ульріх Енгель призначений новим заступником голови 

правління. Разом із тим кількість учасників правління зменшиться у травні 2018 

р. з восьми до семи. 
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Новий розподіл обов’язків, який набуде чинності після закінчення щорічних 

зборів акціонерів 4 травня 2018 р.: 

Д-р Мартін Брудермюллер (56 років), голова правління та технічний 

директор, сфера діяльності І 

Право, податки, страхування та інтелектуальна власність; корпоративний 

розвиток; корпоративні комунікації та взаємодія з органами державної влади; 

управління кадрами на вищому рівні; взаємодія з інвесторами; нормативно-

правова відповідність; BASF 4.0; корпоративні технології та оптимізація 

виробництва; цифрові трансформації у сфері науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт; інноваційне управління 

Міхаель Хайнц (53 роки), директор з промислових зв’язків, сфера діяльності ІІ 

Технічне обслуговування та інженерні питання; захист навколишнього 

середовища, охорона праці та техніка безпеки; управління майданчиками 

компанії та Verbund у Європі; управління персоналом 

Д-р Ханс-Ульріх Енгель (58 років), заступник голови правління та фінансовий 

директор, сфера діяльності ІІІ 

 

Фінанси; нафтогазове виробництво; постачання; операції у ланцюгах 

постачання та інформаційне обслуговування; корпоративний контролінг; 

корпоративний аудит 

Д-р Маркус Каміт (47 років), сфера діяльності IV 

Споживчі та фармацевтичні хімікати; дисперсії та пігменти; харчування та 

здоров’я; хімічні продукти тонкого органічного синтезу; розробка 

удосконалених матеріалів і систем; новий бізнес BASF; Південна Америка 

Саорі Дюбург (46 років), сфера діяльності V 

Будівельна хімія; захист рослин; біонаукові дослідження; Європа 

Санджів Ганді (51 рік), сфера діяльності VI, штаб-квартира в Азії 

Проміжні продукти; мономери; нафтохімічні продукти; Великий Китай та 

виконання функцій у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні; Південна та Східна 

Азія, країни Південно-Східної Азії, Австралія, Нова Зеландія 
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Вейн Т. Сміт (57 років), сфера діяльності VII, штаб-квартира у Північній 

Америці 

 

Каталізатори; захисні покриття; матеріали з підвищеними технологічними 

показниками; розвиток ринку та бізнесу; управління діяльністю компанії та 

Verbund у Північній Америці; регіональні функції та національні платформи у 

Північній Америці; дослідження процесу та хімічна інженерія 

 

Резюме та фотографії розміщені за адресою: 
 

https://www.basf.com/en/company/about-us/management.html 
 
 
 

Про 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 п’яти сегментів: хімікати, спеціальні продукти, 

функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського господарства, а також нафта й газ. 

У 2016 р. обсяг продажів концерну склав приблизно 58 млрд євро. Акції BASF торгуються на 

фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) й Цюріха (BAS). З докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитись в Інтернеті за адресою www.basf.com. 

https://www.basf.com/en/company/about-us/management.html
http://www.basf.com/

