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Тіберіу Діма призначений новим Генеральним директором
BASF Україна
◼ Тіберіу Діма призначений новим Генеральним директором BASF
Україна та Керівником групи країн Східної Європи
◼ Андреас Лір, який очолював BASF Україна з 2012 року, отримав нову
посаду у складі концерну BASF Румунія
◼ Головою департаменту Agricultural Solutions BASF Україна стане
Андрій Касьян
Київ, Україна – З 1 липня 2019 року Тіберіу Діма призначений Генеральним
директором BASF Україна та Керівником групи країн Східної Європи, до складу
якої крім України входять Молдова, Грузія та Вірменія. Тіберіу Діма добре
знайомий з роботою концерну BASF в Україні, оскільки протягом останніх п’яти
років він обіймав посаду Директора департаменту Agricultural Solutions в
Україні, Молдові та країнах Кавказу.
Андреас Лір, який очолював BASF Україна з 2012 року, отримав посаду
Генерального та адміністративного директора BASF Румунія. Він почне
виконувати свої нові обов’язки з 1 липня 2019 року.
«Моє нове призначення – це вияв довіри з боку команди та партнерів, а також
велика відповідальність. Мій попередник, Андреас Лір, зробив значний внесок
у розвиток концерну BASF на українському ринку. Ми з командою будемо
сприяти успішній діяльності наших клієнтів, а також продовжимо нарощувати
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темпи росту компанії, зміцнюючи позиції BASF у ключових напрямках нашого
бізнесу в Україні» - зазначив Тіберіу Діма.
«Протягом останніх років компанія BASF Україна демонструвала стійкий
розвиток. Нам вдалося зберегти свої позиції на ринку навіть протягом складних
для країни 2014-2015 років. І я щиро вдячний нашій українській команді за
значний внесок в успіх концерну. Тіберіу Діма має великий досвід управляння
бізнесом і добре знає особливості роботи на українському ринку. Із багатьма
співробітниками та партнерами компанії його пов’язують теплі дружні стосунки.
Тому я впевнений, що призначення Тіберіу Діми на цю важливу для компанії
посаду надасть нового імпульсу для розвитку концерну в Україні. Я бажаю
колегам та клієнтам успіхів і наснаги для досягнення ще більш амбітних цілей»
- підкреслив Андреас Лір.
З 1 липня 2019 року очільником агропідрозділу концерну BASF в Україні стане
Андрій Касьян, який до цього часу очолював відділ продажів департаменту
Agricultural Solutions.

Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із
захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 122 000 співробітників BASF
роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в
кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати,
матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд,
рішення для сільського господарства. У 2018 році обсяг продажів концерну склав 63 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.

