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BASF закрив угоду з продажу бізнесу з виробництва
будівельної хімії
30 вересня 2020 року концерн BASF закрив угоду з продажу свого бізнесу з
виробництва будівельної хімії афілійованому підприємству Lone Star,
приватній інвестиційній компанії. Вартість угоди з урахуванням вільних
грошових коштів і без обліку позикових коштів склала 3,17 млрд євро. На
сьогодні бізнес з виробництва будівельної хімії являє собою нещодавно
зареєстровану групу MBCC Group зі штаб-квартирою в Мангеймі, Німеччина.
«Lone Star у цій угоді проявила себе як професійний і надійний партнер, що
доводить зацікавленість компанії в майбутньому успіху бізнесу», – коментує
Саорі Дюбург, член Ради виконавчих директорів BASF SE. «Ми високо цінуємо
колосальні зусилля, які знадобилися для виведення бізнесу й закриття угоди
таким швидким і рішучим чином. Ми бажаємо команді підрозділу будівельної
хімії подальших успіхів».
Відчуження активів і зобов’язань підрозділу будівельної хімії та пов’язаний із
цим дохід від вибуття будуть відображені у фінансовій звітності BASF у
четвертому кварталі 2020 року. Платежі, отримані в рамках угоди до 30
вересня, будуть включені до складу грошових потоків від інвестиційної
діяльності в звіті про рух грошових коштів за третій квартал 2020 року.
21 грудня 2019 року BASF і афілійована компанія Lone Star підписали угоду
про придбання бізнесу будівельної хімії BASF. Напрямок будівельної хімії
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майданчиками та офісами продажів більш ніж у 60 країнах і отримав близько
2,6 млрд євро з продажів у 2019 році.

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 у 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
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо економічний успіх із
захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Понад 117 000 співробітників BASF Group
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 2019 році обсяг продажів концерну становив 59 млрд
євро. Акціями BASF торгують 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 www.basf.com.

