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LafargeHolcim: 

Az Igazgatótanács lezárta a Szíria-vizsgálatot és jóváhagyta a javító 

intézkedéseket 

 

2017. március 2-án a LafargeHolcim nyilvánosságra hozta az Igazgatótanács megbízásából indított, a szíriai 

LAFARGE gyárral kapcsolatos vádak ügyében lefolytatott független vizsgálat első eredményeit. A vizsgálatok 

arra irányultak, hogy a vállalat munkatársai 2013 folyamán üzleti kapcsolatba léptek-e fegyveres csoportokkal és 

szankcionált felekkel, mely kapcsolatot a vádak szerint egészen a gyár 2014. szeptemberi bezárásáig folytattak. 

A belső vizsgálatot független külső tanácsadó végezte el, aki a komplex transznacionális vizsgálatokra 

vonatkozóan megfelelő tapasztalattal rendelkezik. 

 

Az Igazgatótanács lezárta a független vizsgálatot és megállapította, hogy számos, a szíriai gyár biztonságos 

tovább működése érdekében hozott intézkedés elfogadhatatlan volt, és jelentős hibás döntések születtek, 

amelyek ellentmondanak az alkalmazandó magatartási kódexnek. A megállapítások azt is megerősítik, hogy 

habár ezeket az intézkedéseket helyi vagy regionális szintű vezetők kezdeményezték, a Csoport vezetőségének 

bizonyos tagjai tudomással bírtak olyan körülményekről, amelyek arra utaltak, hogy a LAFARGE által 

meghatározott üzleti magatartási szabályokat megsértették. 

 

A belső vizsgálat részeként, és a jelenlegi, LafargeHolcimnél betöltött vezérigazgatói szerepe miatt Olsen Eric 

szerepe és potenciális részvétele is a figyelem középpontjába került. A Tanács a részletes felülvizsgálat 

elvégzése után arra a következtésre jutott, hogy Olsen Eric nem felelős, és feltehetően nem is volt tudomása 

semmilyen, a vizsgálat részeként feltárt szabálytalanságról. A jelenlegi franciaországi bírósági eljárás fényében a 

cég nem kíván további közlést tenni sem a megállapításokat, sem az egyéni érintettséget illetően. 

 

A Tanács a korábbi vizsgálati eredmények alapján jóváhagyta a 2017. március 2-án bejelentett javító 

intézkedéseket, amelyek közt a következők szerepelnek: egy sokkal szigorúbb, a nagy kockázati tényezőt jelentő 

harmadik felekre összpontosító kockázatértékelési eljárás bevezetése; szigorúbb kockázatos partner szűrési 

program bevezetése, és új szankció- és export-ellenőrzési program; valamint további, egyéb külső benchmarking 

gyakorlatból származó törekvések folytatása. A felülvizsgálat lezárultával a Tanács megbízta Olsen Ericet és az 

általa vezetett ügyvezetői testületet, hogy ezeket a javító intézkedéseket hajtsa végre. 

 

A korábban bejelentett Etikai, Integritási és Kockázati Bizottság fogja felügyelni ennek szigorú végrehajtását, 

amely megerősíti és fokozza a Csoport-szintű megfelelést. A Bizottság társelnöke a vezetőség szervezetért és 

emberi erőforrásért felelős tagja, valamint a jogi és megfelelésért felelős főtisztviselő. A Bizottságnak jelentési 

kötelezettsége van az Igazgatótanács Pénzügyi és Audit Bizottsága felé. 

 

Hess Beat, a LafargeHolcim Igazgatótanácsának elnöke azt mondta: “Habár méltányolom, hogy a szíriai gyár 

üzemeltetéséért felelős személyek a saját elgondolásuk alapján a cég és munkavállalóinak legjobb érdekei 

szerint gondoltak eljárni, azonban nem hozhatunk kompromisszumot, amikor az előírásoknak való megfelelésről 

és a cég magatartási kódexében lefektetett alapelveknek való megfelelésről van szó, függetlenül attól, milyen 

működéssel kapcsolatos kihívásokkal kell szembenézni. Abszolút elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a 

szíriaihoz hasonló események soha többé nem ismétlődhessenek meg a LafargeHolcim Csoporton belül.” 
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A ma hozzáférhető legfrissebb információk alapján megállapítható, hogy nincs jele annak, hogy a vádaknak káros 

pénzügyi hatásuk lenne a Csoport eszközeire vonatkozóan. 

 

A vizsgálat végleges jelentésének összefoglalása letölthető a LafargeHolcim weboldaláról 

(www.lafargeholcim.com/summary-syria-investigation-findings) 

 

 

 

A LafargeHolcim-ról 

 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és azon építőipari megoldások biztosításában, amelyek 

világszinten kiszolgálják a kőművesek, az építtetők, az építészek és a mérnökök igényeit. A Csoport cementet, 

adalékanyagokat és transzportbetont gyárt, melyeknek felhasználási köre a megfizethető lakhatást szolgáló 

projektektől a kisebb, helyi építkezéseken át egészen a technikai és az építészeti szempontból kihívást jelentő 

nagyobb infrastrukturális beruházásokig terjed. Mivel az urbanizáció egyre nagyobb hatással van az emberekre 

és a bolygónkra, ezért a Csoport innovatív termékeket és építészeti megoldásokat biztosít egyértelműen 

elköteleződve a társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránt. A minden régióban vezető szereppel bíró 

LafargeHolcim több mint 80 országban mintegy 90.000 munkavállalót foglalkoztat és fejlődő, valamint fejlett 

piacokat kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 

 

További információ: www.lafargeholcim.com 

Kövesse Twitteren @LafargeHolcim 

 

A LafargeHolcim Szíriában 

 

A cementgyárak a termékek és előállításuk természetéből adódóan az általuk kiszolgált értékesítési területeken 

vagy azok közelében találhatók. Bizonyos helyeken ez egyértelmű kihívásokat jelent. Szíria e helyek közé 

tartozik. A LAFARGE szíriai cementgyárát csaknem három éven át, közel 680 millió USD költségvetésből 

építették. 2010 májusában kezdte meg működését, és az ott élő közösségek számára jelentős foglakoztatási 

lehetőséget jelentett, valamint egész Szíria-szerte biztosította a cementet a különböző közösségeknek 

otthonaikhoz, vállalkozásaikhoz, az útépítéshez és más infrastrukturális beruházásokra. A politikai helyzet 

Szíriában szinte már a gyár megnyitástól kezdve folyamatosan rosszabbodott, és a gyár, valamint 

munkavállalóink munkájának és biztonságának biztosítása nagyon komoly kihívásokat jelentett. Ezek közé a 

kihívások közé tartozott a gyár működéséhez és a termékek forgalmazásához szükséges ellátás akadályozása, 

valamint a munkavállalóink biztonságának fenyegetettsége. Időnként bizonyos fegyveres csoportok uralták a gyár 

körüli területeket, vagy törekedtek rá. A gyár környékén fennálló körülmények egyre rosszabbodtak, végül 

tarthatatlanná váltak, melynek következtében a LafargeHolcim arra kényszerült, hogy 2014 szeptemberében 

kiürítse a gyárat. A Csoport azóta nem próbálkozott a termelés újraindításával ezen a területen. 

 

Fontos jogi nyilatkozat – előretekintő megállapítások 

 

Jelen dokumentum előretekintő megállapításokat tartalmaz. Ezen megállapítások nem tekinthetők az 

eredmények vagy bármilyen más teljesítménymutató előrejelzésének, hanem inkább trendeknek vagy céloknak, 

adott esettől függően, a tervekre, kezdeményezésekre, termékekre, megoldásokra és szolgáltatásokra, ezek 

kidolgozására és potenciáljára vonatkozóan. Habár a LafargeHolcim úgy véli, hogy az előretekintő 

megállapításokban megfogalmazott kilátások ésszerűen feltételezhetők a jelen dokumentum publikálásakor 

rendelkezésükre álló adatok alapján, ugyanakkor figyelmeztetni kívánja a befektetőket, hogy ezek a nyilatkozatok 

http://www.lafargeholcim.com/summary-syria-investigation-findings
http://www.lafargeholcim.com/
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nem adnak garanciát a jövőbeli teljesítményre. A valós eredmények jelentősen eltérhetnek az előretekintő 

megállapításokban megfogalmazottaktól a különböző kockázati és bizonytalansági tényezők következményeként, 

amelyek nehezen jelezhetők előre, és általában a LafargeHolcim hatáskörén kívül esnek, beleértve többek között 

a LafargeHolcim honlapján (www.lafargeholcim.com) elérhető éves beszámolóban körvonalazott kockázatokat, 

valamint a piaci feltételekkel és a terveink megvalósításával kapcsolatos bizonytalanságokat. A fentiek alapján 

tehát kérjük, ne hagyatkozzon az előretekintő megállapításokra. A LafargeHolcim nem vállalja, hogy aktualizálja 

ezeket az előretekintő megállapításokat. 
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