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23 грудня  2019 р.  

Lone Star Funds купує бізнес BASF з виробництва будівельної 

хімії 

Сьогодні BASF та афілійоване підприємство Lone Star, приватна інвестиційна 

компанія, підписали договір купівлі-продажу бізнесу BASF з виробництва 

будівельної хімії.  Вартість  угоди, з урахуванням вільних коштів і без обліку 

позикових коштів, становить 3.17 млрд євро. Завершення угоди очікується в 

третьому кварталі 2020 року, за умови схвалення відповідними 

антимонопольними органами. 

«Ми ставили перед собою мету знайти новий будинок для нашого бізнесу з 

виробництва будівельної хімії, де він зможе повною мірою розкрити свій 

потенціал», – повідомила Саорі Дюбург, член Ради виконавчих директорів 

BASF SE, що відповідає за напрямок будівельної хімії. «Під егідою Lone Star, 

команда будівельної хімії зможе зосередитися на розвитку напрямку, з більш 

професійним та нішевим підходом». 

«Бізнес концерну BASF із виробництва будівельної хімії прекрасно вписується 

в наше портфоліо, доповнюючи наші інвестиції в секторі будівельних 

матеріалів, – коментує Дональд Квінтін, президент європейського регіону Lone 

Star. «Ми високо цінуємо досвід і глибокі знання експертів BASF в галузі 

будівельної хімії, підтверджені довгим переліком створеної інноваційної 

продукції і широким спектром поточних досліджень і розробок. Ми будемо раді 

спільно розвивати цей бізнес». 
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Напрямок будівельної хімії BASF налічує понад 7000 співробітників, управляє 

виробничими майданчиками та офісами продажів більш ніж у 60 країнах світу 

і отримав близько 2.5 млрд євро з продажів за підсумками 2018 року. 

Підписання угоди вносить певні зміни в звітність групи BASF: з 1 січня 2019 

року продажі і виручка напрямку «Будівельна хімія» не враховуються групою 

BASF в продажах, а також EBITDA і EBIT до вирахування спеціальних статей. 

Фінансові показники минулого року переглянуті відповідним чином (оновлені 

результати BASF за 2018 рік такі: продажі 60.2 млрд євро, EBITDA 8970 млн 

євро; EBIT до вирахування спеціальних статей 6.281 млн євро).  До 

завершення операції виручка буде відображатися в прибутку групи BASF після 

сплати податків як спеціальна стаття («Прибуток після сплати податків від 

припиненої діяльності»). 

Про компанію Lone Star 

Lone Star – це приватна інвестиційна компанія, що здійснює інвестиції в нерухомість, 

акціонерні, кредитні та інші фінансові активи по всьому світу. З дня заснування першого фонду 

в 1995 році, Lone Star організувала двадцять приватних фондів прямого інвестування, 

капітальні зобов'язання яких в сукупності складають близько 85 млрд доларів. Як провідний 

прямий інвестор в секторі будівельних матеріалів і близьких до нього напрямків, Lone Star має 

багатий міжнародний досвід і солідний портфель інвестицій в Європі та Північній Америці. З 

більш детальною інформацією можна ознайомитися на веб-сайті www.lonestarfunds.com. 

Про концерн BASF 

BASF створює хімію з метою сталого майбутнього. У своїй діяльності ми поєднуємо економічні 
успіхи з дбайливим ставленням до навколишнього середовища та соціальною 
відповідальністю. Співробітники Групи BASF, загальна кількість яких становить близько 122 
тисяч осіб, роблять внесок в успішний розвиток бізнесу наших клієнтів у різних індустріях 
практично у всіх країнах світу. До структури нашого бізнесу входять шість основних сегментів: 
хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та 
догляд, рішення для сільського господарства. За підсумками 2018 року обсяг продажів BASF 
склав 63 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах у Франкфурті (BAS) та у 
вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) у США. Більш детальну інформацію про 
концерн BASF можна знайти на сайті www.basf.com www.basf.com. 

Заяви про перспективи та прогнози 

Цей реліз містить заяви про перспективи, засновані на поточних оцінках і припущеннях Ради 
виконавчих директорів і на доступній у даний час інформації.  Ці заяви не гарантують, що 
подальший розвиток подій і результати повністю співпадуть із представленими тут 
прогнозами.  Фактична ситуація залежить від ряду факторів, які включають імовірні ризики й 
важкопрогнозовані події; заяви базуються на припущеннях, які можуть виявитися 
помилковими. BASF не приймає на себе зобов'язання по оновленню заяв про перспективи, що 
містяться в даному релізі, за винятком передбачених законодавством. 
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