Persbericht

P182/18e
April 26, 2018

BASF tekent aanvullende overeenkomst voor overname van zaden
en gewasbeschermingsactiviteiten van Bayer
 Hieronder vallen: groentezadenactiviteiten, bepaalde
zaadbehandelingsmiddelen, R&D-platform voor hybride tarwe en digital
farming platform
 Aanvulling op BASF's oplossingen en producten voor de landbouwsector
 Versterkt kansen en mogelijkheden voor groei en innovatie
In aanvulling op de overeenkomst die in oktober 2017 werd ondertekend, heeft
BASF een overeenkomst getekend om additionele onderdelen over te nemen die
Bayer moet afstoten in het kader van de geplande overname van Monsanto. Deze
overeenkomst omvat:
- Bayer's complete groentezadenactiviteiten, opererend onder het wereldwijde
handelsmerk Nunhems®;
- de zaadbehandelingsproducten die verkocht worden onder de merken Poncho®,
VOTiVO®, COPeO® en ILeVO®;
- het R&D-platform voor hybride tarwe;
- het digital farming platform xarvio™.
De transactie omvat daarnaast Bayer’s koolzaadactiviteiten in Australië; bepaalde
glyfosaathoudende herbiciden in Europa die voornamelijk gebruikt worden voor
industriële toepassingen; het onderzoek gericht op Juncea (Indische bruine
mosterd),

en

bepaalde

niet-selectieve

herbiciden-

en

nematiciden-

onderzoeksprojecten.
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De overnameprijs in contanten voor de aanvullende bedrijfsonderdelen bedraagt
€ 1,7 miljard, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen op het moment van
closing. Voor het volledige boekjaar 2017 bedroeg de omzet van al deze activiteiten
ongeveer € 745 miljoen.
Deze aankoop vormt een aanvulling op de BASF- en Bayer-overeenkomst die op
13 oktober 2017 is ondertekend. Deze omvat de overname van Bayer's wereldwijde
niet-selectieve herbicide activiteiten op basis van de actieve stof glufosinaatammonium; zaadbedrijven voor belangrijke akkerbouwgewassen in bepaalde
markten en onderzoek en veredelingstoepassingen van deze gewassen samen met
LibertyLink®-technologie. Deze activiteiten genereerden in 2017 een omzet van €
1,5 miljard. De overnameprijs in contanten voor deze transactie bedraagt € 5,9
miljard, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen op het moment van closing.
Beide transacties, met een gecombineerde omzet van € 2,2 miljard in 2017 en van
€ 2,0 miljard in 2016, vormen een aanvulling op de gewasbeschermings- en
biotechnologie-activiteiten van BASF en versterken de kansen en mogelijkheden
voor winstgevende groei en innovatie. Het totale bedrag voor beide overnames
bedraagt € 7,6 miljard, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen op het
moment van closing. In 2016 bedroeg de EBITDA van deze activiteiten € 550
miljoen

(op

pro

forma

gecorrigeerde

basis,

exclusief

langetermijn

onderzoeksprojecten).
“Met deze overname zal BASF een nog betere partner voor de landbouwsector
worden. We versterken immers ons portfolio voor gewasbescherming en worden
actief op het gebied van zaaizaden in de belangrijkste agrarische markten. Door
deze uitbreiding van activiteiten versnellen en verbreden we de basis voor groei in
alle regio’s”, aldus Dr. Kurt Bock, Voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF
SE.
“Dit is een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van BASF in de landbouw. We
kijken ernaar uit om de nieuwe collega’s in ons team te verwelkomen en samen met
hen een actieve rol te spelen in onze toekomstige groei”, zegt Saori Dubourg, lid
van de Raad van Bestuur van BASF SE en verantwoordelijk voor het segment
Agricultural Solutions.
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“De landbouwsector zal profiteren van ons evenwichtige en innovatieve aanbod dat
hen een ruime keuze biedt en hen helpt in het verder ontwikkelen van hun
activiteiten”, zo vervolgt Dubourg.
“Met ons uitgebreide portfolio op het gebied van zaden en traits, chemische en
biologische gewasbescherming, bodem- en plantgezondheid en het digital farming
platform hebben we nog meer te bieden om de landbouwsector te bedienen”, legt
Markus Heldt uit, President van de divisie Crop Protection van BASF.
“Na afronding van deze transacties, zullen we met meer dan 12.000 ervaren
medewerkers werken aan innovatieve en praktische oplossingen om onze boeren
en tuinders te helpen hun oogst, productkwaliteit en winstgevendheid te
verbeteren”, besluit Heldt.
Alle transacties zijn onder voorbehoud van de definitieve afronding van de
overname van Monsanto door Bayer, die in het tweede kwartaal van 2018 verwacht
wordt. De overname van de door Bayer aangeboden activiteiten en activa, blijft
onderhevig aan de goedkeuring door de bevoegde autoriteiten.
Over BASF
Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch succes
met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. De meer dan 115.000 medewerkers van
de BASF-groep leveren een bijdrage aan het succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren
en bijna alle landen ter wereld. Ons productportfolio is onderverdeeld in vijf segmenten: Chemicals,
Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions en Oil & Gas. BASF
haalde in 2017 een omzet van € 64,5 miljard. BASF is genoteerd op de beurzen van Frankfurt
(BAS), Londen (BFA) en Zürich (BAS). Meer informatie vindt u op www.basf.com.

Over BASF Agro
Door de snelle bevolkingsgroei is de wereld steeds meer afhankelijk van onze kennis en middelen
om duurzame landbouw en een gezonde leefomgeving te ontwikkelen en te behouden. BASF Agro
werkt samen met telers en tuinders, agrarische professionals en anderen om dit mogelijk te maken.
Door deze nauwe samenwerking is BASF in staat om een actieve R&D-pijplijn en een innovatief
portfolio van producten en diensten te bieden. De teams van deskundigen zowel in het lab als in het
veld ondersteunen onze klanten bij hun bedrijfsvoering. In 2017 realiseerde BASF Agro een omzet
van € 5,7 miljard. Voor meer informatie, bezoek ons op www.agro.basf.nl of op een van onze sociale
media kanalen.
Forward-looking statements
This release contains forward-looking statements. These statements are based on current estimates
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and projections of the Board of Executive Directors and currently available information. Forwardlooking statements are not guarantees of the future developments and results outlined therein. These
are dependent on a number of factors; they involve various risks and uncertainties; and they are
based on assumptions that may not prove to be accurate. BASF does not assume any obligation to
update the forward-looking statements contained in this release above and beyond the legal
requirements.

