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A Holcim bemutatja a vállalatcsoport új identitását
● Mérföldkőhöz érkezett a Holcim azon az úton, amellyel a világ vezető

vállalatává válik az innovatív és fenntartható építési megoldások terén.

● Fókuszban a zöldebb városok, az okosabb infrastruktúrák és az
életszínvonal emelése állnak.

● Holcim a globális építőipari piac legmegbízhatóbb márkáit egyesíti.

A Holcim ma mutatta be az új vállalati identitását, amely az összes piaci márkáját egyesíti,
azzal a központi üzenettel, hogy a folyamatos fejlődés által egy mindenki számára élhetőbb
világot építenek. A zöld építési megoldások élvonalában lévő Holcim elkötelezett amellett,
hogy meghatározó szerepe legyen a szénsemlegesség megvalósításának felgyorsításában
világszinten és egy befogadóbb jövő megteremtésében.

Jenisch Jan, a Holcim vezérigazgatója elmondta: „A mai nap mérföldkő vállalatunk számára
abban az átalakulásban, amely által globális vezetőkké vállunk az innovatív és fenntartható
megoldások terén. Világunk sok szempontból változik, kihívást jelent a népességnövekedés,
az urbanizáció és az klímaváltozás is. Eltökélt szándékunk, hogy szerepet vállaljunk az
alacsony CO2-kibocsátású és körkörös építkezés felgyorsításában. Ezáltal egy
szénsemleges jövőt építünk, amelyben mindenki egy magasabb életszínvonalon élhet. Új
vállalati identitásunk azt jelzi a világnak, hogy teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a
fejlődés építése iránt, amelynek középpontjában az emberek és a bolygónk áll."

A Holcim a világ legismertebb és legmegbízhatóbb építőipari márkáit egyesíti, úgymint az
ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cements, Firestone Building Products, Gegocycle,
Holcim és LAFARGE. Ezek a piaci márkák megtartják saját identitásukat és neveiket a helyi
piacaikon.

Az új arculat bevezetésével a Holcim arra összpontosít, hogy zöldebbé és okosabbá tegye a
városokat az életszínvonal javítása érdekében globális szinten, a világ legszélesebb körű,
alacsony szén-dioxid-kibocsátású építőanyag-választékával. Karbonsemlegességi cél
elérése érdekében a Holcim a fenntarthatóságot helyezi stratégiájának középpontjába.
Mindemellett ösztönzi a körkörös gazdaságot azáltal, hogy világelső az újrahasznosítás
terén. Adatközpontú és agilis módon intelligensebbé teszi üzleti tevékenységét, miközben
elősegíti a nyílt innovációt.

Az új csoportnév mostantól él, és a ticker szimbólum HOLN-ra (korábban LHN) változott.
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Holcim csoport
A Holcim az emberek és a bolyó jövőjének fejlődését építi. Az innovatív és fenntartható építési megoldások
globális vezetőjeként a Holcim zöldebb városokat, okosabb infrastruktúrát és magasabb életszínvonalat tesz
lehetővé világszerte. A Holcim stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll, amellyel célja a
szénsemleges vállalati működés elérése. A vállalat sikerének középpontjában az emberek és a közösségek
állnak. A körkörös gazdaság vezetője azáltal, hogy világelső az újrahasznosítás területén, mindezt teszi a
kevesebből többet elv alapján.. A Holcim mögött az építőipar legmegbízhatóbb márkái állnak világ szinten, mint
például az ACC, az Aggregate Industries, az Ambuja Cement, a Disensa, a Firestone Building Products, a
Geocycle, a Holcim és a LAFARGE. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával az emberek és a bolygó jövőjének
építése mellett elkötelezett négy üzleti szegmensben: Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok,
Megoldások&Termékek.

További információ a www.holcim.com oldalon érhető el.

Jogi nyilatkozat – felelősség kizárása - előremutató nyilatkozatok:
Ez a dokumentum előremutató nyilatkozatokat tartalmaz. Az ilyen előremutató állítások nem jelentenek
előrejelzéseket az eredmények vagy bármely más teljesítménymutató tekintetében, hanem inkább tendenciákat
vagy célokat, adott esetben, ideértve a terveket, kezdeményezéseket, eseményeket, termékeket, megoldásokat
és szolgáltatásokat, azok fejlesztését és potenciálját is. Noha a Holcim úgy véli, hogy az ilyen előremutató
nyilatkozatokban tükröződő elvárások ésszerű feltételezéseken alapulnak, mint a jelen dokumentum
közzétételekor, a befektetőket figyelmeztetik, hogy ezek az állítások nem garantálják a jövőbeli teljesítményt. A
tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek az előremutató állításoktól számos kockázat és bizonytalanság
eredményeként, amelyek közül sokat nehéz megjósolni, illetve általában a Holcim felelősségi területén kívül
esnek, beleértve, de nem kizárólag a Holcim éves jelentésében, amely elérhető a vállalat honlapján
(www.holcim.com) leírt kockázatokat, valamint a piaci feltételekkel és terveink megvalósításával kapcsolatos
bizonytalanságokat. Ennek megfelelően óvatosságra intjük, hogy ne támaszkodjon előremutató kijelentésekre. A
Holcim nem vállalja, hogy frissíti ezeket az előremutató nyilatkozatokat.
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