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Olsen Eric Vezérigazgató 2017 júliusában elhagyja a 

LafargeHolcim-ot 

 

2017. március 24-én az Igazgatótanács elfogadta Olsen Eric, a LafargeHolcim Vezérigazgatójának lemondását. 

Olsen Eric 2017. július 15-én távozik a cégtől, két évvel vezérigazgatói kinevezése, valamint a LAFARGE és a 

Holcim sikeres egyesülésének megvalósítására vonatkozó megbízatásának elvállalása után. 

 

Az Igazgatótanács szeretné kifejezni háláját Olsen Ericnek a vállalat iránti több éves elkötelezettségéért, valamint 

a két vállalat 2015-ös integrációját követően tanúsított felbecsülhetetlen értékű vezérigazgatói hozzájárulásáért.  

 

„Olsen Eric olyan vezető, aki két cég egyesítésével igazi globális bajnokot alkotott. Nagyon hálásak vagyunk neki 

az erőfeszítéseiért.” – mondta el Hess Beat, az Igazgatótanács elnöke.  

 

„A LafargeHolcim 2 éves vezetése után büszke vagyok arra, amit elértünk. Az egyesülés pályára állítása 

hatalmas siker, amely 90.000 munkavállalónk hajthatatlan elkötelezettségét és szenvedélyét bizonyítja 

világszerte, és amely az eredményeinkben is megmutatkozik. Ma a Csoportnak mindene megvan ahhoz, hogy 

sikeresen átalakítsa az iparágat, és fenntarthatóan építse a jövő világát. Maradéktalanul bízom csapatainkban, 

hogy ezt a törekvésünket valóra váltják. Döntésem hátterében az a meggyőződésem áll, hogy az hozzájárulhat a 

Szíria ügyében nemrég felmerült erős feszültségek kezeléséhez. Bár egyáltalán nem voltam érintett, sőt 

tudomásom sem volt semmilyen helytelen cselekedetről, mégis úgy gondolom, hogy távozásom elősegítheti, 

hogy visszatérjen a nyugalom a cég életébe, mely az eset kapcsán már hónapok óta támadásoknak volt kitéve.” – 

mondta el Olsen Eric, Vezérigazgató.  

 

Olsen Eric utódjának keresése azonnal elindul. A köztes időben Hess Beat, az Igazgatótanács elnöke fogja 

felügyelni az átmeneti időszakot, míg ki nem nevezik a Csoport új Vezérigazgatóját. 2017. július 15-től, Olsen Eric 

távozását követően, Hess Beat ideiglenes Vezérigazgató lesz, Köhler Roland pedig, aki jelenleg a Végrehajtó 

Bizottság tagja és Európáért, Ausztrália/Új-Zélandért valamint a kereskedelemért felelős, Ügyvezető Igazgatóként 

kerül kinevezésre.  

 

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 
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