Agosto de 2019

Informação de imprensa
BASF, Solvay e Domo Chemicals firmam acordo sobre a
aquisição do negócio de poliamida da Solvay
Para expandir sua posição como um fornecedor global de plásticos de engenharia,
a BASF firmou um acordo com a Solvay, em setembro de 2017, para a aquisição
do negócio de poliamida da Solvay. Em janeiro de 2019, a Comissão Europeia
aprovou a aquisição, sujeita a algumas condições, incluindo a alienação das
instalações de produção PA6.6 da Solvay na Europa.
Em acordo firmado pela BASF, Solvay e Domo Chemicals ficou definido que a
Domo vai adquirir o negócio PA6.6 Europeu da Solvay. Esta transação deve ser
concluída até o final de 2019 e permanece sujeita à aprovação das autoridades de
concorrência competentes. A BASF vai adquirir o negócio PA6.6 global, não
Europeu da Solvay, incluindo a sua participação de 50% na produção de
adipodinitrila (ADN) da Butachimie, de acordo com o contrato original assinado em
setembro de 2017. Sujeito à aprovação da transação entre a Domo e Solvay, e a
aprovação final das autoridades de concorrência competentes, a transação entre a
BASF e a Solvay também possui previsão de conclusão para o final de 2019.
A aquisição pretendida da BASF agora compreende um total de oito locais de
produção na Alemanha, França, China, Índia, Coréia do Sul, Brasil e México. Na
França, a BASF e Domo também firmarão uma joint venture para a produção de
ácido adípico. Além disso, três centros de pesquisa e desenvolvimento na Coréia
do Sul, China e Brasil e seis centros de consultoria técnica na Ásia, assim como na
América do Sul e do Norte serão transferidos da Solvay para a BASF.
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O preço de aquisição a ser pago pela BASF à vista e sem dívidas seria equivalente
a €1.3 bilhão. Os negócios da Solvay a serem adquiridos pela BASF geraram
vendas

de

aproximadamente

€1.0

bilhão

em

2018.

No

fechamento,

aproximadamente 700 funcionários da Solvay serão transferidos para a BASF. A
joint venture pretendida entre a BASF e a Domo na França empregará
aproximadamente 650 funcionários. A BASF está planejando integrar os negócios
em suas divisões de Monômeros e Materiais Performance.
Com esta transação, a BASF se beneficiará da melhoria de acesso a importantes
mercados em crescimento na Ásia e na América do Sul, possibilitando que a
empresa melhore a colaboração próxima com clientes locais. A linha de produtos
da BASF e seu portfólio de produtos de plásticos de engenharia também serão
aprimorados, o que fortalecerá a posição da empresa como uma provedora de
soluções inovadoras para as indústrias de transporte, construção e bens de
consumo, dentre outras. Através da integração em importantes matérias-primas,
como a adipodinitrila (ADN), a BASF estará presente ao longo de toda a cadeia de
valor para a poliamida 6.6 e será capaz de aumentar ainda mais as capacidades
de fabricar polímeros.

Sobre a BASF
Na BASF, nós criamos química para um futuro sustentável. Nós combinados sucesso econômico
com proteção ambiental e responsabilidade social. Os aproximadamente 122.000 funcionários no
Grupo BASF trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em praticamente todos os
setores e em quase todos os países do mundo. Nosso portfólio está organizado em seis segmentos:
Produtos Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados
e Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas em torno de €63 Bilhões em 2018. As ações da
BASF são comercializadas nas bolsas de valores de Frankfurt (BAS), e como Certificados de
Deposito Americanos (American Depositary Receipts – BASFY) nos Estados Unidos da América.
Maiores informações em www.basf.com.

Declarações Prospectivas e Previsões Futuras
Este Comunicado de Imprensa contém declarações prospectivas. Estas declarações são baseadas
em estimativas e projeções atuais da Diretoria Executiva e informações disponíveis atualmente. As
declarações prospectivas não são garantias de desenvolvimentos futuros e dos resultados
delineados nas mesmas. Estas declarações dependem de diferentes fatores; envolvem diversos
riscos e incertezas; e são baseadas em presunções que podem não ser precisas. A BASF não
assume qualquer obrigação em atualizar declarações prospectivas contidas neste comunicado de
imprensa além dos requisitos legais.

