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A LafargeHolcim sikeresen befejezte a Lafarge S.A. 

kivásárlását 

A LafargeHolcim 2015. október 23-án bejelentette a Lafarge S.A. kivásárlásának sikeres 

megvalósítását. Ennek megfelelően a Lafarge S.A. részvényeit 2015. október 23.-ával kivezették a 

párizsi Euronext listájáról. A befejezés a Csoport örökölt vállalatainak egyesítési folyamatában fontos 

és végső lépést jelent, és lehetővé teszi a LafargeHolcim számára, hogy továbbra is a szinergiák 

fejlesztésére és az integrációs folyamatokra koncentráljon. 

A sikeres kivásárlással a LafargeHolcim jelenleg a Lafarge S.A. részvénytőkéjének és szavazati jogának 

100 százalékával rendelkezik. Az újranyitott ajánlati periódust követően a LafargeHolcim már a 

Lafarge S.A. 96,41 százaléknyi részvénytőkéjével és legalább 95,25 százaléknyi szavazati jogával 

rendelkezett. 

A LafargeHolcim részvényenként 60 euró (költségek levonása nélkül) kártalanítást ajánlott a Lafarge 

S.A. fennmaradó részvényesei számára, vagy azt a lehetőséget, hogy 9,45 újonnan kibocsátott 

LafargeHolcim részvényt ad 10 Lafarge S.A. részvényért cserébe. Ebben a kontextusban, a 

LafargeHolcim 2 svájci frank névértéken összesen 633.776 regisztrált részvényt bocsátott ki az 

alaptőkéből és megszerezte a Lafarge S.A. 10.086.921 részvényét 60 euró/részvény árfolyamon. 

 

A LafargeHolcimról 

A LafargeHolcim kiegyensúlyozottan van jelen 90 országban, és kiemelkedő a cement, az 

adalékanyagok és a beton gyártásában, így világvezető az építőanyag iparban. A Csoport világszerte 

115.000 munkavállalót foglalkoztat, együttes nettó forgalma pedig 33 milliárd CHF (27 milliárd EUR) 

volt 2014-ben. A LafargeHolcim az iparágban példaértékű a Kutatás és Fejlesztés területén, mely 

tevékenységének célja, hogy az otthoni munkálatoktól, a legnagyobb és legkomplexebb építkezésekig 

minden téren egyedi termékekkel, innovatív szolgáltatásokkal és átfogó építőipari megoldásokkal 

szolgáljon. Elkötelezett az iránt, hogy fenntartható megoldásokkal segítse a jobb épületek, 

infrastruktúrák létrehozását és hozzájáruljon a magasabb életminőséghez, így a Csoport a legjobb 

pozícióban van ahhoz, hogy megfeleljen a növekvő urbanizáció kihívásainak. 

További információ elérhető: www.lafargeholcim.com 
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