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A Holcim és a Lafarge megkapja az Európai Bizottság jóváhagyását 
a CRH részére történő eszközértékesítésre 

 
 
A Lafarge és a Holcim április 24-én megkapták az Európai Bizottság jóváhagyását 
arra vonatkozóan, hogy a két vállalat által az Európai Unió területén értékesítendő 
eszközökre a CRH vállalat megfelelő felvásárlónak minősül. 
 
Ezen felül a CRH is megkapta az Európai Bizottság engedélyét ezen eszközök 
felvásárlására. 
 
A szóban forgó eszközértékesítések továbbra is az egyesülés létrejöttének esetén 
történhetnek meg, melybe beleértendő a Lafarge részvényeseknek történő sikeres 
nyilvános ajánlattétel, valamint a Holcim részvényesek jóváhagyása. 
 
Az eszközértékesítési folyamat a vonatkozó társadalmi egyeztetések 
keretrendszerében, valamint a munkavállalói képviseletekkel történő párbeszéd 
biztosítása mellett zajlik. 
 
A fenti jóváhagyó döntések újabb fontos lépést jelentenek azon az úton, melynek 
célja az építőanyag-ipar legfejlettebb vállalkozásának létrehozása.  
 
 
 
 
FÜGGELÉK 
 
A két vállalat a következő eszközöket értékesíti a CRH vállalatnak Európában: 
• Franciaország: a Holcim eszközei a francia nagyvárosokban, kivéve az Altkirchi 
Cementgyárat, valamint az adalékanyag és előregyártó üzemeket a Haut-Rhin piacon; a 
Lafarge őrlőüzeme Saint-Nazaireben; a Lafarge eszközei Reunion szigetén, kivéve a Ciment 
de Bourbon vállalatban szerzett érdekeltsége 
• Németország: a Lafarge eszközei 
• Magyarország: a Holcim termelőeszközei 
• Románia: a Lafarge eszközei 
• Szlovákia: a Holcim eszközei 
• Egyesült Királyság: a Lafarge Tarmac eszközei a Cauldoni és Cookstowni Cementgyár, 
valamint bizonyos kapcsolódó eszközeinek kivételével 

  
 
 
  



   

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. 2014-ben a Holcim 19,1 milliárd svájci frank nettó árbevételt ért el. Piacorientált szerkezetünknek, 

termékfejlesztéseinknek, képzett munkatársainknak és hatékony környezet-menedzsment rendszereinknek 

köszönhetően a Holcim erős pozícióban van most – és még évekig. 

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

 

 

A Lafarge-ról 

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 

 

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 

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

Elodie.woillez@Lafarge.com 

 

 

HOLCIM SAJTÓKAPCSOLATOK  

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 

 

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 

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

michel.gerber@holcim.com 

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

swetlana.iodko@holcim. 

 

 

 

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. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem tartalmaznak semmi olyan információt, ami figyelembe vehető ígéretként, 
illetve a Lafarge vagy a Holcim jövőbeli teljesítményére vonatkozó állításként.  
 
 

Előre tekintő kijelentések 

Jelen közlemény olyan, előre tekintő információkat és kijelentéseket tartalmaz a Holcim, a Lafarge és az előterjesztett 

tranzakció lebonyolítása után létrejövő közös vállalat kapcsán, melyek auditálásra vagy független szervezet által történő 

igazolásra nem kerültek. Az előre tekintő kijelentések olyan kijelentések, melyek nem történelmi tények. Ezen a kijelentések 

közé tartoznak a pénzügyi előrejelzések, becslések, az azok alapját képező feltételezések, a tervekre, célokra és 

várakozásokra vonatkozó kijelentések, valamint a jövőbeni műveletekre, termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó várakozások, 

és a jövőbeni teljesítményre és szinergiákra vonatkozó kijelentések. A Holcim és a Lafarge vezetősége hiszi, hogy az ezekben 

az előre tekintő kijelentésekben szereplő várakozások ésszerűek, ennek ellenére sor kerül a Holcim és Lafarge befektetők és 

részvénytulajdonosok figyelmeztetésére annak kapcsán, hogy az előre tekintő információk és kijelentések különböző 

kockázatoktól és bizonytalanságoktól függnek, melyek közül számos nehezen előrejelezhető, és általában a Holcim és a 

Lafarge hatáskörén kívül esik. Ezen kockázatok és bizonytalanságok révén a tényleges eredmények és fejlesztések lényegesen 

eltérhetnek az előre tekintő információkban és kijelentésekben kifejezettektől, az utalásoktól és az előrejelzésektől. Az 

egyesített csoport elképzelhető, hogy nem éri el a tranzakciótól várt összes előnyt. 

http://www.holcim.com/
http://www.lafarge.com/
mailto:swetlana.iodko@holcim

