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BASF donează 1 milion de euro ca ajutor 
umanitar de urgență în Ucraina  

  
 

 

 

 

 

◼ Suma va fi direcționată imediat către Crucea Roșie Germană 

◼ Mulți angajați și-au anunțat, de asemenea, dorința de a dona 

 

În urma atacului asupra Ucrainei ordonat de guvernul rus, populația civilă suferă din 

cauza escaladării violențelor. Sute de mii de persoane sunt în situația de a se 

refugia. Pentru a ajuta oamenii din țară, BASF a oferit un ajutor de urgență în valoare 

de 1 milion de euro. 

Suma va merge imediat către Crucea Roșie Germană (GRC). Această organizație 

a lucrat neobosit în ultimele zile, în regiunea aflată în criză. 

„Este război în Ucraina. Suferința populației civile din țară este imensă”, a declarat 

Martin Brudermüller, președintele Consiliului Director Executiv al BASF. „Vrem să 

ajutăm acești oameni și, prin urmare, am decis să oferim acest ajutor de urgență.” 

Crucea Roșie Germană sprijină organizația sa soră, Crucea Roșie Ucraineană 

(URC), în eforturile extinse de ajutorare. Un expert în ajutor de urgență de la GRC 

se află în Kiev, pentru a coordona ajutorul cu organizațiile partenere. Printre altele, 

GRC intenționează să pună la dispoziție oamenilor din Ucraina și persoanelor care 

sosesc în țările învecinate cele necesare: alimente, îmbrăcăminte, truse de igienă, 

dar și dispozitive de comunicare și încărcare a telefoanelor mobile. Crucea Roșie 

Germană va oferi, totodată, sprijin psihosocial. 

Mulți angajați BASF din întreaga lume și-au semnalat și ei dorința de a dona în nume 

propriu. BASF le va oferi această posibilitate în zilele următoare. Pe lângă ajutorul 

umanitar de urgență, BASF va dubla suma strânsă prin donațiile angajaților. 
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Despre BASF 

La BASF, creăm chimie pentru un viitor durabil. Combinăm succesul economic cu protecția mediului 

și responsabilitatea socială. Peste 110.000 de angajați din Grupul BASF contribuie la succesul 

clienților noștri în aproape toate sectoarele și aproape în fiecare țară din lume. Portofoliul nostru este 

organizat în șase segmente: produse chimice, materiale, soluții industriale, tehnologii de suprafață, 

nutriție și îngrijire și soluții agricole. BASF a generat vânzări de 78,6 miliarde de euro în 2021. 

Acțiunile BASF sunt tranzacționate la bursa din Frankfurt (BAS) și sub formă de certificat de depozit 

american (BASFY) din SUA. Informații suplimentare la www.basf.com. 
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