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Прес-реліз  

7 травня 2018 р.  

BASF підписала угоду з компанією Bayer 

на придбання додаткових активів та 

частки бізнесу 

 А саме: бізнес з виробництва насіння 

овочів, частку бізнесу з протруйників 

насіння, науково-дослідну платформу з 

селекції гібридів пшениці та платформу 

цифрового землеробства. 

 Угода доповнює вже існуючі рішення BASF 

для аграріїв. 

 Купівля відкриває нові можливості для зростання та розвитку 
інновацій. 

На довершення до минулорічних домовленостей, BASF підписав угоду про 

купівлю додаткових активів та частки бізнесу Bayer. Bayer запропонувала 

вивести ці активи в рамках запланованого поглинання компанії Monsanto. Нова 

угода включає: 

– увесь бізнес Bayer з насіння овочів під торговою маркою Nunhems®; 

– продукти з протруювання насіння під торговими марками Poncho®, VOTiVO®, 

COPeO® та ILeVO®; 

– науково-дослідну платформу з селекції гібридів пшениці; 
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– комплексну сучасну платформу для цифрового землеробства Хarvio™. 
 

Також до угоди увійшли бізнес ріпаку Bayer; деякі гербіциди на основі 

гліфосату в Європі, які використовуються переважно для промислових цілей; 

проекти з якісного дослідження ріпаку та певних неселективних гербіцидів та 

нематоцидів. 

Загальна вартість купівлі додаткових активів та часток бізнесу, які згодився 

придбати BASF цього разу, складає 1.7 млрд євро (сума може дещо змінитися 

в процесі закриття угоди). За 2017 рік продажі продуктів цих бізнесів становили 

близько 745 млн євро.  

Ця покупка доповнює угоду між BASF та Bayer, підписану 13 жовтня 2017 р., 

яка передбачає придбання глобального бізнесу неселективних гербіцидів 

гліфосинат-амонію; насіння основних сортів культур на окремих ринках, 

дослідження і селекційні можливості для цих культур разом з торговою маркою 

LibertyLink®. Вищезазначені активи згенерували продажі на 1,5 млрд євро у 

2017 році. Загальна вартість цієї транзакції складає 5,9 млрд євро, що також 

може змінитись в процесі закриття угоди.   

Обидві транзакції, сумарні продажі продуктів яких у 2017 р. становили 2,2 млрд 

євро, у 2016 –  2,0 млрд євро, доповнюють бізнес BASF у галузі засобів захисту 

рослин і біотехнологічних розробок та відкривають нові можливості для росту 

прибутку та інновацій. Загальна вартість купівлі обох часток бізнесів складає 

7,6 млрд євро, за умови певних коригувань при закритті. У 2016 році об’єднані 

бізнеси сформували EBITDA1 у розмірі 550 млн євро (за умови коригувань 

початкових прогнозів). 

«Це придбання зробить BASF ще вигіднішим партнером для аграріїв завдяки 

зміцненню нашого портфелю засобів захисту сільськогосподарських 

культур та виходу на ключові ринки насіння. Збільшення масштабу нашої 

діяльності пришвидшує наше зростання у всіх регіонах», – пояснив доктор 

Курт Бок, голова Ради директорів BASF SE. 

«Це ще одна важлива віха, яка формує майбутнє BASF у сільському 

                                                      
1 обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних 
відрахувань 



Сторінка 3    

 

 
 
 

господарстві. Ми з нетерпінням чекаємо на нових колег, і сподіваємось, що 

вони відіграватимуть активну участь у нашому розвитку», – сказала Саорі 

Дуборг, член Правління BASF SE та відповідальна за сегмент 

сільськогосподарських рішень. «Клієнти BASF виграють від збалансованої 

та високоінноваційної пропозиції, яка зможе надати справжній вибір і 

допоможе успішно розвивати бізнес», – додала Дуборг. 

«Наше розширене портфоліо включає: насіння, засоби хімічного та 

біологічного захисту рослин, продукти для здоров'я ґрунту та рослин, а 

також цифрові рішення для сільського господарства. Таким чином, ми 

матимемо ще більше інструментів для підтримки аграріїв», – пояснив 

Маркус Хельдт, президент глобального підрозділу засобів захисту 

рослин BASF. «Коли ці транзакції будуть завершені, у нас буде понад          12 

000 досвідчених у сільському господарстві працівників. Завдяки цьому ми 

об'єднаємо інноваційне мислення з практичними підходами, аби допомогти 

нашим клієнтам збільшити свою продуктивність, якість та 

рентабельність», – сказав Хельдт. 

Всі транзакції залишаються предметом закриття угоди про поглинання Bayer 

компанії Monsanto, яке очікується у другому кварталі 2018 року. Придбання 

BASF бізнесів та активів, які компанія Bayer вирішила вивести в рамках 

запланованого поглинання Monsanto, підлягає затвердженню відповідними 

органами влади. 

 

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.  

 

 

http://www.basf.com/
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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 2017 році обсяг продажів Підрозділу засобів 

захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF склав понад 5,7 млрд євро. Докладніша 

інформація представлена за адресою: www.agro.basf.ua. 

Далекоглядні твердження 

Цей реліз містить далекоглядні твердження. Ці твердження базуються на поточних оцінках та 

прогнозах Ради виконавчих директорів та наявній інформації. Вони не є гарантіями майбутніх 

подій та наведених у релізі результатів. Вони залежать від ряду факторів; пов'язані з різними 

ризиками та невизначеностями; ґрунтуються на припущеннях, які можуть виявитися 

неточними. BASF не бере на себе ніяких зобов'язань щодо оновлення наведених 

висловлювань в майбутньому більше, ніж того вимагає законодавство. 

http://www.agro.basf.ua/

