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Borealis obdržel závaznou nabídku od Agrofertu na
odkup své divize zpracování dusíku
Borealis, jeden z hlavních světových poskytovatelů pokročilých a cirkulárních řešení v oblasti polymerů
a lídr evropského trhu v oblasti základních chemikálií, hnojiv a mechanické recyklace plastů, obdržel
závaznou nabídku od společnosti AGROFERT, a. s. na odkup jeho divize zpracování dusíku, která
zahrnuje výrobu hnojiv, melaminu a technických dusíkatých produktů. Nabídka oceňuje divizi na 810
milionů eur na úrovni hodnoty podniku (Enterprise Value).
Agrofert je skupina se sídlem v České republice, která podniká v řadě odvětví v zemích střední Evropy.
Její aktivity sahají od chemie přes zemědělství po potravinářskou výrobu. Skupina dosáhla v roce 2021
konsolidovaného obratu ve výši 7,5 miliardy eur, zahrnuje více než 200 společností a zaměstnává
přibližně 31 tisíc lidí. Agrofert je také jedním z hlavních evropských výrobců dusíkatých hnojiv,
s výrobními závody v Německu, České republice a na Slovensku.
Začlenění výrobních závodů Borealisu v Rakousku, Německu a Francii a také připojení jeho rozsáhlé
prodejní a distribuční sítě podél toku Dunaje výborně doplní stávající možnosti Agrofertu v poskytování
služeb jeho zákazníkům napříč Evropou.
Borealis zahájí bezodkladně povinné informační a konzultační procedury se zástupci zaměstnanců.
Dokončení transakce podléhá splnění některých odkládacích podmínek a získání regulatorních
souhlasů. Vypořádání transakce se očekává v druhé polovině roku 2022.
Borealis se bude i nadále soustředit na své klíčové aktivity v oblasti poskytování inovativních
a udržitelných řešení v oblasti polymerů a základních chemikálií a na transformaci směrem k cirkulární
ekonomice.
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Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
tel.: +43 1 22 400 772 (Vídeň, Rakousko)
e-mail: Virginia.Wieser@borealisgroup.com

Kontakt pro média (Agrofert):
Pavel Heřmanský
PR Manager
tel.: +420 724 706 893 (Praha, Česká republika)
email: pavel.hermansky@agrofert.cz

Borealis je jedním z hlavních světových poskytovatelů pokročilých a cirkulárních řešení v oblasti polymerů a lídr evropského trhu v oblasti základních
chemikálií, hnojiv a mechanické recyklace plastů. Využíváme naše znalosti v oblasti polymerů a desetiletí zkušeností k tomu, abychom nabízeli
inovativní a cirkulární řešení s přidanou hodnotou pro materiály využívané klíčovými průmyslovými odvětvími. Při znovuobjevování více udržitelného
života stavíme na našem závazku vůči bezpečnosti, na našich lidech a znalostech. Zrychlujeme transformaci směřující k cirkulární ekonomice
a rozšiřujeme svoji geografickou přítomnost.
Borealis má hlavní sídlo ve Vídni v Rakousku, zaměstnává 6 900 lidí a podniká ve více než 120 zemích. V roce 2021 dosáhl Borealis celkových tržeb
(včetně ostatních příjmů) ve výši 10 153 milionů EUR a čistého zisku 1 396 milionů EUR. OMV, mezinárodní rakouská ropná a plynárenská
společnost, vlastní 75 % Borealisu, přičemž zbývajících 25 % je vlastněno holdingem Mubadala, který sídlí v Abu-Dhabi. Poskytujeme služby a
výrobky zákazníkům po celém světě prostřednictvím samotného Borealisu i dvou důležitých společných podniků: Borouge (společně s Abu Dhabi
National Oil Company, ADNOC, se sídlem v SAE); a Baystar™ (spolu s TotalEnergies, se sídlem v USA).
www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com
Agrofert je jednou z nejvýznamnějších skupin v České republice a Střední Evropě s mezinárodními aktivitami v řadě odvětví od speciální chemie
přes hnojiva po zemědělství a potravinářskou výrobu. Každý den je náš úspěch tvořen téměř 31 tisíci zaměstnanci, kteří společně pracují v 15
zemích na 4 světadílech po celém světě. Skupina Agrofert je s konsolidovaným obratem ve výši asi 7,5 miliardy EUR jednou z největších skupin
nejen v České republice, ale i v regionu Střední Evropy. Všechny naše aktivity jsou úzce propojené s regiony, ve kterých podnikáme. A v řadě těchto
regionů jsou naše společnosti mezi těmi největšími a nejvýznamnějšími. Naši strategii stavíme na dlouhodobých a udržitelných vztazích s vysokou
přidanou hodnotou a na hlubokém respektu k přírodnímu prostředí, jehož jsme součástí. Mateřskou společností skupiny je společnost AGROFERT,
a.s., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ: 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6626.
www.agrofert.cz.
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