
 

  

BASF assina acordo para aquisição de negócios adicionais e 

ativos da Bayer relativos a sementes e proteção de cultivos  

 Acordo engloba o negócio de sementes de hortaliças, alguns negócios 

de tratamento de sementes, a plataforma de P&D para trigo híbrido e a 

plataforma para agricultura digital  

 Transação representa complemento do portfólio de soluções para 

agricultura da BASF e maior oferta para os produtores 

 Mais recursos e oportunidades de crescimento e inovação 

Além do acordo assinado em outubro de 2017, a BASF assinou um acordo para 

a aquisição de negócios e ativos adicionais que a Bayer colocou à venda no 

contexto de sua planejada aquisição da Monsanto. O incremento do escopo 

inclui: 

̶ Todo o negócio de sementes de hortaliças da Bayer que opera sob a marca 
global Nunhems®; 

̶ Produtos para tratamento de sementes vendidos sob as marcas Poncho®, 
VOTiVO®, COPeO® e ILeVO®; 

̶ A plataforma de P&D para trigo híbrido; 

̶ E a moderna e completa plataforma para agricultura digital xarvioTM. 

A transação também inclui o negócio de colza oleaginosa da Bayer na Austrália; 

alguns herbicidas à base de glifosato na Europa, usados predominantemente 

para aplicações industriais; a pesquisa do híbrido de canola juncea e certos 

projetos de pesquisa de herbicidas não-seletivos e nematicidas. 

O preço de compra em espécie dos negócios e ativos adicionais que a BASF 

concordou em adquirir é de €1,7 bilhão, sujeito a ajustes na conclusão da 

transação. Para o ano de 2017, as vendas desses negócios totalizaram 

aproximadamente € 745 milhões. 



Esta aquisição complementa o acordo assinado entre a BASF e a Bayer em 13 

de outubro de 2017, que envolve a aquisição do negócio global de glufosinato 

de amônio e de herbicida não seletivo da Bayer; negócios de sementes para 

culturas chaves em mercados selecionados e pesquisa de traits e capacidades 

de melhoramento para essas culturas, juntamente com a marca comercial e trait 

LibertyLink®.Tais negócios geraram vendas de €1,5 bilhão em 2017. O preço de 

compra em espécie para essa transação anterior é de €5,9 bilhões, sujeito a 

ajustes na conclusão. 

Ambas as transações, com vendas combinadas de €2,2 bilhões em 2017 e €2,0 

bilhões em 2016 complementam as atividades de biotecnologia e o negócio de 

proteção de cultivos da BASF, adicionando novos recursos e oportunidades de 

crescimento lucrativo e inovação. O preço de compra em espécie para a 

aquisição integrada é de €7,6 bilhões, sujeito a ajustes na conclusão da 

transação. Em 2016, os negócios combinados geraram um EBITDA de €550 

milhões (numa base ajustada). 

“Com essa aquisição, a BASF irá se tornar um parceiro ainda melhor para os 

produtores, fortalecendo seu portfólio de proteção de cultivos e entrando no 

negócio de sementes nos principais mercados agrícolas. Através do incremento 

do escopo, estamos acelerando e ampliando a base para o crescimento em 

todas as regiões”, explicou o Dr. Kurt Bock, Presidente do Conselho 

Administrativo da BASF SE. 

"Este é outro marco importante que molda o futuro da BASF na agricultura, e 

esperamos que os novos colegas se unam à equipe e desempenhem um papel 

ativo no nosso crescimento futuro", disse Saori Dubourg, membro do Conselho 

Administrativo da BASF SE e responsável pelo segmento de Soluções para a 

Agricultura. "Nossos clientes irão se beneficiar de uma oferta equilibrada e 

realmente inovadora que lhes dará uma escolha real, ajudando a desenvolver 

seus negócios com sucesso", acrescentou Dubourg.  

 

“Com o incremento do portfólio em sementes e traits, proteção química e 

biológica de cultivos, solo e fitossanidade, e aplicações em agricultura digital, 

teremos ainda mais ferramentas para dar apoio aos produtores”, explicou 
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Markus Heldt, Presidente da Divisão de Proteção de Cultivos da BASF. “Quando 

essas transações forem concluídas, teremos mais de 12.000 colaboradores 

experientes trabalhando com a agricultura, conectando o pensamento inovador 

com ações práticas que visam ajudar nossos clientes a aumentar sua 

produtividade, qualidade das culturas e lucratividade”, concluiu Heldt. 

 

Todas as transações dependem da conclusão da aquisição da Monsanto pela 

Bayer, esperada para o segundo trimestre de 2018. A aquisição dos negócios e 

ativos oferecidos a BASF pela Bayer, dado o contexto de sua planejada 

aquisição da Monsanto, continua sujeita à aprovação das autoridades 

reguladoras competentes. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos 

clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de € 64,5 bilhões em 2017. As ações 

da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich 

(AN). Para mais informações, acesse: www.basf.com. 

Sobre a divisão de Proteção de Cultivos 

Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente de nossa 

capacidade de desenvolver e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudáveis. A 

divisão de Proteção de Cultivos da BASF trabalha com agricultores, profissionais agrícolas e 

especialistas em manejo de pragas para ajudar a tornar isso possível. Com a cooperação desses 

parceiros, a BASF é capaz de sustentar um robusto pipeline de P&D, um portfólio inovador de 

produtos e serviços e equipes de peritos no laboratório e em campo para apoiar nossos clientes 

no sucesso dos seus negócios. Em 2017, a divisão de Proteção de Cultivos da BASF registrou 

vendas de € 5,7 bilhões. Para obter mais informações, visite-nos em www.agriculture.basf.com 

ou por meio de nossos canais de mídias sociais. 

Demonstraivos e Previsões futuras 

Este comunicado contém demonstrativos futuros, elaborados com base nas estimativas e 

projeções atuais do Conselho de Administração da BASF e em informações disponíveis. Eles 

não são garantias de desempenho futuro, envolvem certos riscos e incertezas que são difíceis 

de prever e estão baseados em hipóteses sobre eventos futuros que podem não ser exatas. A 

http://www.basf.com/
http://www.agriculture.basf.com/
http://www.agro.basf.com/agr/AP-Internet/en/content/news_room/social_media/index


BASF não assume qualquer obrigação de atualizar os demonstrativos futuros contidos neste 

comunicado. 

 
 


