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A CVC Capital Partners megvásárolja a BASF
Drucksysteme és az ANI Printing Inks céget

w Az ügylet új perspektívákat nyit a világméretű
orientációhoz
w Összevonják a BASF Drucksysteme 
és az ANI céget
w Új cég jön létre, több mint nyolcszázharminc-
millió euró éves forgalommal, központi székhely:
Stuttgart

A CVC Capital Partners (CVC) által kezelt saját tőke-
alap 2004. szeptember 30-án megvásárolta a BASF-
től a nyomdafesték- és nyomólemez-üzletágat,
ami lényegében a BASF Drucksysteme GmbH-ból
(BASF Nyomórendszerek Kft.), valamint további
Drucksysteme társaságokból áll. A CVC egy vezető
európai magántőke-befektetési cég (Private-Equity).
Az eladás magába foglalja a BASF cég nyomórend-
szerekkel kapcsolatos összes telephelyét és tevé-
kenységét, beleértve sanghaji székhelyű BASF
Colorants & Chemicals Co. Ltd. színezékgyártását,
valamint az USA-ban a huntingtoni székhelyű
BASF Corporation alkáli-kék festékgyártását. A tranz-
akció pénzügyi részleteit illetően mindkét fél titok-
tartásra kötelezte magát. Az eladáshoz és az átvé-
telhez még szükség van az illetékes kartellhatóságok
hozzájárulására.

A BASF az eladással a nyomórendszerek üzletág
előtt megnyitja a lehetőséget az ágazatban nem-
zetközi vezető ajánlattevőként való következetes
továbbfejlődéshez. Ehhez az első lépést a svéd nyom-
dafestékgyártó, az ANI Printing Inks (ANI) céggel
való egyesülés jelenti a CVC csúcsvállalat égisze
alatt. Az ANI céget, amely mind termékportfólióját,
mind pedig regionális jelenlétét tekintve kiegé-
szíti a már meglévő nyomdafesték-üzletágat, ugyan-
aznap vette át a CVC tőkealap. A fuzionált vállalat
központi székhelye Stuttgart lesz. Az ANI átvéte-
léhez, valamint a két vállalat ezt követő egyesülé-
séhez ugyancsak szükséges még a kartellhatósá-
gok hozzájárulása.

A BASF 1965 óta tevékenykedik a nyomólemez-
üzletágban. A vállalat 1970-ben a stuttgarti szék-
helyű K+E társaság átvételével a nyomdafesték-
üzletágat is megszerezte. A BASF Drucksysteme

céget 1997-ben alapították. A BASF Drucksysteme
cég eddig is önálló tevékenységet folytatott, és csak
igen kis mértékben integrálódott a BASF-kom-
binátba. A nyomólemez-technológia az elmúlt
években különösen egyre inkább eltávolodott a
vegyipari üzletágtól.

A CVC ügyvezető igazgatója, dr. Christian Wildmo-
ser, a következőképpen kommentálta az eseményt:
„A BASF Drucksysteme és az ANI egyesülésével lé-
nyegesen hozzájárulunk egy még meglehetősen
töredékes ipar konszolidálásához. Az akvizícióval
a BASF Drucksysteme céget erőteljes főüzletággá
fejlesztjük, és az ANI-val való egyesüléssel hozzá-
járulunk ahhoz, hogy egy nagy, teljesítőképes
vállalat piaci pozícióját a jövőben ne csak meg-
őrizze, hanem bővíteni is tudja.”

Dr. Wolfgang Büchele, a BASF feldolgozott vegy-
ipari termékek vállalati részlegének vezetője – aki
a BASF Drucksysteme üzletágért is felelős – a követ-
kezőket mondta: „Nyomórendszereink sikeresek
voltak, és jelentős mértékű pozitív eredményt
hoztak létre. Az egész európai ágazat átalakulóban
van, ami szükségessé teszi az ágazat erőteljesebb
globalizálását. Az eladással új perspektívát kívá-
nunk nyitni ezen a munkaterületen a világméretű
tevékenységek további kiépítése céljából.”

A BASF Drucksysteme vezetője, dr. Michael
Stumpp kifejtette: „A két vállalat összevonásával
ismét jelentősen növeljük vonzerőnket a vevők
szemében. Az intenzív versenykörnyezetben meg-
erősödünk, és az egyre inkább globalizálódó
piacon jobban ki tudjuk használni lehetősége-
inket.”

Az ANI Printing Inks, (Trelleborg/Svédország)
igazgatóságának elnöke, Peter Koivula pedig így
kommentálta az eseményt: „Az összevonás össz-
hangban van a konszolidálási tervvel, amelyet az
ANI már 2001 végén, a vezetői kivásárlás során
meghirdetett. A két jó nevű nyomdafestékgyártó
vállalat összevonásával nemcsak egy, a vevők egyre
igényesebb elvárásait kiszolgáló, vezető európai
vállalat jön létre, hanem egyidejűleg egy, komp-
lett nyomórendszer-megoldásokat kínáló, globá-
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lis ajánlattevő, amely a csomagoló- és grafikai
ipar számára jobb termékeket tud ajánlani, és
jobb szolgáltatást tud nyújtani.”

BASF Drucksysteme (BASF nyomórendszerek)

A BASF nyomórendszerek üzletágon belül világ-
szerte kétezer-hatszáz munkatárs dolgozik, ebből
több mint kétezer Európában és kereken hétszáz
Németországban. Az üzletági szakterület tizenhat
társaságot foglal magába Európában, az USA-ban,
Dél-Amerikában és Ázsiában, összesen húsz telep-
helyen. 2003-ban a nyomórendszerek munkate-
rület összesen több mint hatszázmillió euró for-
galmat ért el, valamint jelentős mértékű pozitív
üzemi eredményt.

A BASF Drucksysteme céggel kapcsolatos to-
vábbi információk a  www.basf-drucksysteme.de
címen találhatók az interneten.

BASF Aktiengesellschaft

A BASF a világ vezető vegyipari vállalata. Célunk,
hogy nyereségesen növekedjünk, és így tovább
növeljük a vállalat értékét. Intelligens rendszer-
megoldásokkal, valamint kiváló minőségű ter-
mékekkel segítjük vevőinket abban, hogy sike-
resebbek legyenek. A BASF portfóliója vegyipari
termékeket, műanyagokat, feldolgozott termé-
keket, növényvédő szereket, valamint finom vegy-
szereket foglal magában, és a kőolajra és a földgázra
is kiterjed. A további piaci lehetőségek feltárásá-
hoz új technológiákat használunk. Cselekedete-
inkben a folyamatosan jövőorientált fejlesztési
modellt, a fenntartható fejlődést tartjuk szem
előtt. A BASF 2003-ban több mint harminchárom-
milliárd euró forgalmat ért el. A BASF a frankfurti,
a londoni, a New York-i, a párizsi és a zürichi tőzs-
dén jegyzett vállalat.

A BASF céggel kapcsolatos további információk
a  www.basf.de címen találhatók az interneten.

CVC Capital Partners (CVC befektetői társaság)

A CVC Capital Partners vezető, független magán-
tőke-befektetési cég (Private-Equity), amely Nagy-
Britanniában és az európai kontinensen tevékenyke-
dik, és nagy volumenű finanszírozott kivásárlásokra
(Leveraged-Buy-out) specializálódott. A CVC céget
1981-ben a Citicorp magántőke-befektetési leány-

vállalataként alapították. A vállalat 1993-ban saját
vezetői kivásárlást (Management-Buy-out) hajtott
végre, aminek következtében a CVC egy független,
tulajdonosok által vezetett társaság lett.

A CVC az utolsó európai pénzalapját 2001-ben
négymilliárd dollár összeggel zárta, és jelenleg
több mint kilencmilliárd dollár összegű vagyont
kezel. A CVC-nek tizenkét telephelye van Európá-
ban.

A CVC 1981 óta összesen negyvenhárom-mil-
liárd euró fölötti összeget fektetett be több mint
kétszázharmincöt vállalatba. A jelenlegi európai
részesedési portfólió ötvennégy vállalatot foglal
magába, összesen harminckétmilliárd euró tranz-
akciós volumennel és harmincmilliárd euró össz-
forgalommal. Ezek a vállalatok huszonöt ország-
ban működnek, és több mint kétszázharminc-ezer
munkatársat foglalkoztatnak.

2000 februárjában a CVC az ázsiai/csendes-
óceáni térségben hétszázötven-millió dollár érté-
kű befektetési alapot hozott létre. A CVC ma már
telephelyekkel rendelkezik a teljes régióban, és
2003-ban megkapta a „Buyout House of the Year”
ázsiai kitüntetést. Az ázsiai portfólió jelenleg ti-
zenkét vállalatot foglal magába.

A CVC céggel kapcsolatos további információk
a  www.cvceurope.com címen találhatók az inter-
neten.

ANI Printing Inks (ANI nyomdafestékek)

Az ANI Printing Inks nyomdafestékeket és adaléko-
kat gyárt és értékesít a nyomda- és csomagolóipar
számára. A vállalat százszázalékos leányvállalat-
okkal rendelkezik Európa és a világ szinte minden
részében, beleértve Oroszországot, Kínát, Dél-Af-
rikát, Brazíliát, Marokkót, Malajziát, Thaiföldet és
az USA-t. További negyven országot széles körű
értékesítési hálózaton keresztül szolgálnak ki.

Az ANI Printing Inks – központi székhely: Trelle-
borg/Svédország – világszerte kilencszáz munkatár-
sat foglalkoztat, és 2003-ban kétszázharmincegy-
millió euró forgalmat ért el.

A vállalat eredetileg az Akzo Nobel Coatings része
volt, amelyről 2001 végén választották le. A vezetői
kivásárlás révén az ANI 2002. február 1-jén függet-
len magánvállalat lett.

Az ANI céggel kapcsolatos további informáci-
ók a  www.aninks.com címen találhatók az inter-
neten.


