
   
 

 

Zürich és Párizs, 2015. március 20. 
 

 

A Holcim és a Lafarge Igazgatótanácsai örömmel jelentik be, hogy megállapodásra 
jutottak a két vállalat közötti részvénycserével történő egyesülés felülvizsgált 
feltételeit illetően. 
 
Mindkét vállalat elfogadta az új részvénycserearányt, amely 9 Holcim részvény 10 
Lafarge részvény ellenében. 
 
A vállalatcsoport élére új, a Lafarge Igazgatótanácsa által javasolt, és a Holcim 
Igazgatótanácsa által elfogadott a tranzakció végrehajtásának időpontjától regnáló 
Vezérigazgató kinevezésére kerül majd sor. A kinevezéssel kapcsolatos 
tájékoztatásra kellő időben kerül sor, legkésőbb a Lafarge részvényeseknek történő 
nyilvános ajánlattétel előterjesztésekor. Reitzle Wolfgang és Lafont Bruno nem 
ügyvezető Igazgatótanácsi Társelnökök lesznek. A két Társelnök szoros 
együttműködésben fog dolgozni annak érdekében, hogy sikerre vigyék az 
egyesülést. Hess Beat az Igazgatótanács Elnök-helyettese lesz. 
 
A Holcim részvényeseinek az egyesülés végrehajtásához szükséges határozata 
várhatóan a Holcim részvényesek 2015. május 7-ei vagy akörüli találkozóján kerül 
előterjesztésre. 
 
A Lafarge és a Holcim megállapodtak, hogy – a részvényesek jóváhagyásának 
függvényében – az új vállalat zárás utáni speciális osztalék fizetését jelenti be, 
melynek értéke 1 új LafargeHolcim részvény minden 20 meglevő részvény 
ellenében. 
 
Ezzel a kiegészített megállapodással a Lafarge és a Holcim egyesülési projektje, 
amellyel az iparág legfejlettebb vállalata jöhet létre, újabb fontos lépéssel haladt 
előre. Mindkét vállalat intenzíven folytatja a tranzakció zárására irányuló munkáját, 
és az egyesülés utáni sikeres integráció előkészítését. 
 
Reitzle Wolfgang, a Holcim Elnöke azt nyilatkozta, „Nagyon elégedett vagyok, hogy 
tovább haladhatunk a projektünkkel, amellyel valóban egyedülálló globális vezetővé 
válhatunk az építőanyagok piacán. Lafont Bruno és én szoros együttműködésben 
dolgozunk azon, hogy az egyesülésben rejlő értékteremtő potenciál 
megvalósulhasson minden részvényes számára. Szeretném kiemelni, hogy Bruno 
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy idáig eljussunk, és nagyon biztos vagyok abban, 
hogy az új Igazgatótanácsban jól együtt tudunk működni.” 
 
Lafont Bruno, a Lafarge Elnök-Vezérigazgatója elmondta, „Az építőanyag iparág 
vezető vállalatát formáljuk, amely ügyfeleire és az innovációra fókuszál. Az új vállalat 
a legjobb klasszis csapatokat gyűjti egybe az ágazatban, a két egyesült vállalat 
erejével. Új üzleti modellt hoz létre, kiemelkedő pénzforgalom generálási 
képességgel, mérsékelt tőkeintenzitás mellett.” 
 
Mindkét vállalat egyes részvényesei már megerősítették, hogy támogatják a 
felülvizsgált egyesülési feltételeket. A Felek számítása szerint a tranzakció 2015 
júliusában zárulhat. 
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A Holcimról 

A Holcim világelső a cementtermékek és adalékanyagok (zúzott kő, sóder és homok) gyártásában és 

forgalmazásában, valamint más tevékenységek terén, mint az előregyártott beton, aszfalt és kapcsolódó 

szolgáltatások. A vállalat többségi és kisebbségi tulajdonrésszel is rendelkezik mintegy 70 országban, minden 

földrészen.  

További információ elérhető a Holcim honlapján: www.holcim.com 

 

 

A Lafargeról 

A világ vezető építőanyag-gyártójaként a LAFARGE 63.000 embert foglalkoztat 61 országban, 12,8 milliárd eurós 

árbevételt ért el 2014-ben.  A cement, adalékanyagok és beton piacának egyik legfontosabb szereplőjeként 

innovatív megoldásain keresztül világszerte hozzájárul a városok épüléséhez, ezáltal a kompaktabb, tartósabb, 

szebb és élhetőbb lakhatási körülményekhez. Világelső kutatási központjának köszönhetően a LAFARGE 

elsődleges prioritása az innováció, a fenntartható építkezések biztosítása és az építészeti kreativitás elősegítése.  

További információ elérhető a Lafarge honlapján: www.lafarge.com 

 

 

 

LAFARGE SAJTÓKAPCSOLATOK 

 

Lafarge 

Christel des Royeries: +33 (0)1 44 34 19 47 

Christel.desroyeries@Lafarge.com 

Sabine Wacquez: +33 (0)1 44 34 96 83 

Sabine.wacquez@Lafarge.com 

Mélanie Coviaux: +33 (0)1 44 34 18 18 

Melanie.coviaux@Lafarge.com 

Elodie Woillez: +33 (0)1 44 34 11 70 

Elodie.woillez@Lafarge.com 

 

 

 

HOLCIM SAJTÓKAPCSOLATOK  

 

Holcim 

Markus Jaggi: +41(0)58 858 87 16 

markus.jaggi@holcim.com 

Peter Stopfer: +41(0)58 858 82 65 

peter.stopfer@holcim.com 

Eike Christian Meuter: +41(0)58 858 87 11 

eikechristian.meuter@holcim.com 

LAFARGE BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK 

 

Lafarge 

Stéphanie Billet: +33 (0)1 44 34 93 71 

Stephanie.billet@Lafarge.com 

Michael Bennett: +33 (0)1 44 34 11 51 

Michael.bennett@Lafarge.com 

Laurence Le Gouguec: +33 (0)1 44 34 94 59 

Laurence.legouguec@Lafarge.com 

 

 

 

 

 

HOLCIM BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK 

 

Holcim 

Michel Gerber: +41(0)58 858 86 63 

michel.gerber@holcim.com 

Swetlana Iodko: +41(0)58 858 87 46 

swetlana.iodko@holcim. 

 

  

http://www.holcim.com/
http://www.lafarge.com/


   
 
 
 

Fontos információ 
A jelen közlemény nem minősül a LAFARGE részvények vételi vagy csere ajánlatának vagy azok eladására, cseréjére 
vonatkozó ajánlati kérelemnek, illetve Holcim részvények eladási vagy csere ajánlatának, vagy a vételére, cseréjére vonatkozó 
ajánlati kérelemnek, valamint nem minősül értékpapír tájékoztatónak a jegyzett értékpapírok tájékoztatójára illetve 
kötelezettségekre vonatkozó svájci törvény 652a illetve 1156 szakasza szerint a SIX Svájci Tőzsde jegyzési szabályai 
értelmében. A befektetetőknek saját értékelésüket kell alapul venniük a Holcim és részvényeinek értékelése kapcsán ideértve 
benne foglalt értéküket és kockázataikat. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem tartalmaznak semmi olyan információt, ami 
figyelembe vehető ígéretként, illetve a LAFARGE vagy a Holcim jövőbeli teljesítményére vonatkozó állításként.  
 
A francia szabályozásnak megfelelően a cserére vonatkozó ajánlati dokumentáció – amennyiben benyújtásra kerül – képezi 
majd az ajánlat tartalmát, és a Holcim részvények Euronext Paris-on tervezett kereskedelmének engedélyezésére vonatkozó 
jegyzett értékpapírok tájékoztatóját a francia piaci hatóság (AMF) vizsgálja felül. A befektetőknek és részvénytulajdonosoknak 
Franciaországban ajánlott áttanulmányozni az értékpapír tájékoztatót és a cserére valamint a jelen tájékoztatóban hivatkozott 
Holcim részvények jegyzésére vonatkozó ajánlati dokumentációt, ha és amennyiben elérhető, továbbá a fenti dokumentumok 
bármely módosítását, kiegészítését, melyek fontos információkat tartalmaznak a LAFARGE-ról, Holcim-ról és a tervezett 
tranzakcióról, valamint a kapcsolódó kérdésekről.  
 
A tranzakció a meghatározott dokumentáció elkészítésének, valamint a szükséges szabályozási és egyéb szokványos 
engedélyezések függvényében kerül végrehajtásra. A részvénycserére vonatkozó ajánlattételre csak ezen és egyéb más 
feltételek teljesülése esetén kerül sor. 
 
Jelen anyagok közzététele, kiadása, terjesztése közvetlenül és közvetett módon is tilos minden olyan hatáskörben, ahol 
hasonló információk közzététele törvény által korlátozott. 
 
A jelen közlemény nem minősül értékpapírok vételi ajánlatának vagy azok felvásárlása vagy más módon történő megszerzésére 
vonatkozó ajánlati kérelemnek az Egyesült Államokban. Az értékpapírokra vonatkozó ajánlattétel vagy az értékpapírok 
értékesítése az Egyesült Államokban nem lehetséges regisztráció nélkül vagy csak az 1933. évi Egyesült Államok Értékpapír 
Törvénye ( „Értékpapír Törvény”) által előírt regisztrációs kötelezettség alól kivételt képező esetekben engedélyezett. 
A jelen tájékoztatóban említett Holcim részvények nem kerültek és nem kerülnek regisztrálásra az Értékpapír Törvény szerint. A 
részvénykibocsátás nem lesz nyilvános az Egyesült Államokban és Franciaországon kívül azokban az országokban, ahol az 
ajánlat engedélyeztetése szükséges. 
 

 


