
 

 
   
   
 

 

 

 
Lehdistötiedote         9.1.2020 

Lone Star Funds ostaa BASF Construction Chemicalsin 
liiketoiminnan 

BASF ja maailmanlaajuisen Lone Star -pääomasijoitusyhtiön tytäryhtiö ovat tänään 
allekirjoittaneet hankintasopimuksen BASF:n Construction Chemicals -toiminnoista. 
Kaupan ostohinnan velaton arvo on 3,17 miljardia euroa. Kauppa vahvistettaneen vuoden 
2020 kolmannella neljänneksellä, kun kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet sen. 

"Tarkoituksemme oli löytää Construction Chemicals -liiketoiminnallemme uusi koti, jossa 
se voi hyödyntää täyden potentiaalinsa.", kommentoi Construction Chemicals -
liiketoiminnasta vastaava ja BASF SE:n johtokunnan jäsen Saori Dubourg. "Lone Starin 
sateenvarjon alla Construction Chemicals -tiimi voi keskittyä kasvamaan entisestään." 

"BASF:n Construction Chemicalsin liiketoiminta sopii erittäin hyvin portfolioomme, sillä se 
täydentää rakennusmateriaaliteollisuuteen tekemiämme investointeja", toteaa Donald 
Quintin, Lone Starin Euroopan johtaja. "Arvostamme suuresti alalla tunnustusta saaneiden 
BASF:n Construction Chemicals -asiantuntijoiden pätevyyttä ja ammattitaitoa. Yrityksellä 
on taustallaan myös vaikuttava määrä innovaatioita ja vakuuttava tuotekehitysosasto. 
Odotamme innolla yhteistyötämme liiketoiminnan kasvattamiseksi entisestään." 

BASF:n Construction Chemicalsissa on yli 7000 työntekijää sekä tuotantoyksiköitä ja 
myyntikonttoreita yli 60 maassa. Sen myynti oli 2018 n. 2,5 miljardia euroa.  

Sopimus vaikuttaa välittömästi BASF Groupin raportointiin. Takautuvasti 1. tammikuuta 
2019 jälkeen Construction Chemicals -osaston myyntituloja ja tuottoja ei enää lasketa 
mukaan BASF Groupin myyntituloihin, käyttökatteeseen eikä liiketulokseen ennen 
erityiseriä. Edeltävän vuoden luvut määritellään vastaavasti uudelleen (BASF Groupin 
2018 myynti korjattuna: 60,2 miljardia euroa, käyttökate korjattuna: 8,970 miljoonaa euroa, 
2018 liiketulos ennen erityiseriä: 6,281 miljoonaa euroa). Ennen kaupan lopullista 
vahvistusta, liikevoitto näkyy erillisenä "keskeytyneen liiketoiminnan tuotto verojen 
jälkeen" -eränä BASF Groupin tuotoissa. 

# 

Lone Star  
Lone Star on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti kiinteistöihin, 
pääomaan, luottoihin ja muuhun rahoitusomaisuuteen. Lone Starin ensimmäinen rahasto 
perustettiin vuonna 1995, ja siihen kuuluu nyt 20 yksityistä pääoma-rahastoa, joiden 
kokonaispääomasitoumus on noin 85 miljardia dollaria. Johtavana rakennusmateriaalien ja niihin 
liittyvien teollisuuksien yksityisenä pääomasijoittajana Lone Starilla on laaja kansainvälinen 
kokemus alalta ja laadukas investointiportfolio, joka kattaa niin Euroopan kuin Pohjois-Amerikan. 
Lisätietoja Lone Starista osoitteessa www.lonestarfunds.com  

Lisätietoja:  

• Sara Luebking, Hill+Knowlton Strategies GmbH, puhelin: +49 69 973 6263, matkapuhelin: 
+49 174 341 9220, sara.luebking@hkstrategies.com  



 

 
 

• Christina Pretto, Communications and Public Affairs, Lone Star Global Acquisitions, LLC, 
puhelin: +1 212 849 9662, matkapuhelin: +1 917 499 4260, cpretto@lonestarfunds.com  

BASF  
Me BASF:ssä teemme kemiasta kestävää tulevaisuutta. Yhdistämme taloudellisen menestyksen, 
ympäristönsuojelun ja yhteiskuntavastuun. BASF Groupin 122 000 työntekijää työskentelevät 
asiakkaidemme menestyksen hyväksi lähes kaikilla aloilla ja lähes kaikissa maissa ympäri 
maailmaa. Portfoliomme on jaettu kuuteen osaan: Kemikaalit, materiaalit, teollisuuden ratkaisut, 
pinnoitetuotteet, elintarvike- & hoiva-ala sekä maatalouden ratkaisut. BASF:n liikevaihto oli noin 63 
miljardia euroa vuonna 2018. BASF:n osakkeista käydään kauppaa Frankfurtin (BAS) pörssissä 
sekä American Depositary Receipts -sijoitustodistuksina (BASFY) Yhdysvalloissa. Lisätietoja 
osoitteesta www.basf.com.  

Ennakoivat lausunnot ja ennusteet  
Tämä tiedote sisältää ennakoivia lausuntoja. Nämä lausunnot perustuvat yrityksen johtokunnan 
tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon pohjalta tekemiin oletuksiin ja ennusteisiin. Ennakoivat 
lausunnot eivät ole luotettavia lausuntoja tulevista kehityssuunnista eivätkä niistä johtuvista 
tuloksista.  Erilaiset odottamattomat riskit ja epävarmuustekijät saattavat muuttaa yrityksen 
todellisia tuloksia, ja ne saattavat perustua oletuksiin, jotka myöhemmin osoittautuvat vääriksi. 
BASF ei ole velvollinen päivittämään tässä tiedotteessa olevia ennakoivia lausuntoja lakisääteisiä 
vaatimuksia enempää. 

• Media Relations Christian Zeintl, puhelin: +49 621 60-71233 christian.zeintl@basf.com 

• Investor Relations Dr. Stefanie Wettberg, puhelin: +49 621 60-48002 
stefanie.wettberg@basf.com 

• BASF SE 67056 Ludwigshafen, Saksa www.basf.com presse.kontakt@basf.com 
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