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BASF згортає діяльність у Росії та Білорусі за винятком
бізнеса, що підтримує харчову промисловість
Як було оголошено 3 березня 2022 року, концерн BASF припинив усю нову діяльність в Росії
та Білорусі у зв’язку з агресивною війною проти України, розв’язаною владою Росії. Компанія
рішуче засуджує напад Росії на Україну та насильство проти цивільного населення.
Рада виконавчих директорів BASF SE ухвалила рішення також згорнути решту бізнесдіяльності компанії в Росії та Білорусі до початку липня 2022 року. Винятком із цього рішення
є бізнес із підтримки виробництва продуктів харчування, оскільки війна може спровокувати
глобальну продовольчу кризу. Це рішення обумовлене останнім розвитком подій на війні та у
сфері міжнародного права, включаючи п’ятий пакет санкцій ЄС.
Наразі у BASF в Росії та Білорусі працюють 684 працівники. Концерн вирішив продовжувати
підтримувати своїх співробітників в обох країнах до кінця 2022 року. У даний час
розробляються детальні плани щодо впорядкованого припинення бізнесу BASF в Росії та
Білорусі. У 2021 році на Росію та Білорусь припадало близько 1% від загального обсягу
продажів Групи BASF.
Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля
та соціальною відповідальністю. Близько 111 000 співробітників Групи BASF роблять свій внесок в успіх
клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий
портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для
обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2021 році обсяг
продажів концерну BASF склав 78,6 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті
(BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою
інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com
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