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Új vezérigazgató a Lafarge Közép-Európa élén 
  

Duclaux Antoine az Ausztriát, Csehországot, Magyarországot, Szlovéniát és Szlovákiát magában foglaló 
Lafarge Közép-Európa új Vezérigazgatója. 
  
Bécs, 2015 június: Duclaux Antoine (44) a Lafarge Közép-Európa (Lafarge CE) új Vezérigazgatója, amely 
szervezet a cement üzletág vezető szereplője Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és 
Szlovéniában. Duclaux Antoine lép Spannagl Thomas helyére, aki úgy döntött, hogy a Lafarge-on kívül folytatja 
karrierjét. 
 
“Mint új vezérigazgató kimondottan várom, hogy ezt a sikeres vállalatot vezethessem és tovább fejleszthessem. 
Fenntartható stratégiánk megvalósításában előre haladunk, és megvalósítjuk azt, középpontba helyezve a 
környezetünket, a munkavállalóinkat és a termékeinken, megoldásainkon keresztül a közösségek számára 
létrehozható hozzáadott értéket. Az egészségre, a munkavédelemre és a környezet védelmére kiemelt figyelmet 
fordítunk, ahogy termékeink innovatív előállítására és felhasználására is. A térség vezető cementgyártójaként 
olyan megoldásokon kell gondolkodnunk, amelyek javíthatják az életkörülményeket, ugyanakkor 
költséghatékonyak is. Elengedhetetlen, hogy a partnereinkkel való szoros együttműködésre támaszkodjunk.” – 
foglalta össze ambícióit Duclaux Antoine, a Lafarge Közép-Európa Vezérigazgatója. 
 
Duclaux Antoine a Lafarge Párizsi Központjának Helyettes alelnöke volt, miután két vezérigazgatói pozícióban is 
dolgozott a Lafarge Cement Emírségek élén Dubaiban, valamint a Lafarge Cement Hondurasnál. 2002-ben 
csatlakozott a Lafarge-hoz, mint Vállalati audit alelnök, miután az olajiparban és a vezetési tanácsadás területén is 
dolgozott. Duclaux Antoine a párizsi Ecole Nationale Supérieure des Mines egyetemen szerzett mesterdiplomát. 
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

A LAFARGE 2011 júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar számára az egyik meghatározó cementgyártójává 

vált egyedi megoldásaival. A cég érdekeltségi körébe egy cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 130 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement 

Magyarország Kft. célja partnerei és végfelhasználó igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind 

ömlesztett, mind zsákos formában. A hatékony és fenntartható ipari folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a környezet 

védelmére, a természeti erőforrások megőrzésére és a helyi közösségekkel való együttműködésre is. Példamutató szemléletéért 2013-ban 

CSR Hungary díjban részesült, 2014-ben pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi díját érdemelte ki. 

További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 

 

LAFARGE CSOPORT 

A világ vezető építőipari-alapanyaggyártójaként a LAFARGE a világ 61 országában 63.000 munkavállalót foglalkoztat, 2014-es évben a 

cégcsoport 12,8 milliárd € értékesítési forgalmat realizált. 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 a LAFARGE Csoportról: www.lafarge.com  
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