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Holcim Csoport nyilatkozata a Lafarge SA ügyében
hozott határozattal kapcsolatban
● A Holcim Csoport támogatja a Lafarge SA megállapodását az Amerikai Egyesült

Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ), amely a Lafarge korábbi szíriai
tevékenységével kapcsolatos.

● A 777,78 millió dolláros pénzügyi büntetéssel és a perbeli megállapodással
lezárul a DOJ vizsgálata a Lafarge SA és annak megszűnt szíriai
leányvállalatával kapcsolatban.

● A DOJ által megállapítást nyert, hogy az elkövetett tettek semmilyen formában
nem érintik a Holcim vállalatcsoportot.

● A DOJ említést tesz arról, hogy a Holcim megfelelőségi eljárásrendje erős és úgy
ítélte meg, hogy nincs szükség független megfelelőségi biztos kijelölésére.

● A DOJ megjegyzi, hogy a Lafarge korábbi vezetői eltitkolták tettüket a Holcim elől
a Lafarge SA-val történő 2015-ös egyesülésüket megelőzően és azt követően is.

A Holcim vállalatcsoport támogatja a Lafarge SA és az Amerikai Egyesült Államok
Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) által kötött megállapodást. Ennek értelmében a
DOJ lezárja a Lafarge SA és annak hosszú ideje megszűnt leányvállalata, a Lafarge
Cement Szíria (“LCS”) ügyében folytatott eljárását, amely a korábbi vezetők
tevékenységét vizsgálta a szíriai háború idején, a Holcim és a Lafarge SA
egyesülését megelőzően.

A határozat értelmében, a Lafarge SA és a LCS 777,78 millió dolláros pénzbüntetést
fizet, valamint bűnösnek vallja magát egy olyan összeesküvésben, amely során 2013
augusztusától Szíriában anyagi támogatást nyújtott külföldi terrorista szervezeteknek.
A LCS 2014 októbere óta nem folytat tevékenységet az országban.

Egyik vizsgált magatartás sem érintette a Holcim vállalatcsoportot, amely soha nem
működött Szíriában; illetve nem érintette a Lafarge működését vagy munkavállalóit
az Egyesület Államokban, továbbá ez a cselekmény szöges ellentétben áll
mindazzal, amit a Holcim képvisel. A DOJ megjegyezte, hogy a Lafarge SA és a LCS
korábbi vezetői, akik az ügyben érintettek voltak, eltitkolták tettüket a Holcim és a
Lafarge SA egyesülésének idején - és azt követően - a Holcim vállalatcsoport és a
külső könyvvizsgálók elől.
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Amikor az ügy 2016-ban a Holcim tudomására jutott, a vállalat proaktívan és önként
elindított egy teljes körű vizsgálatot, amelyet egy nagy amerikai jogi iroda vezetett és
a vállalat Igazgató Tanácsa felügyelt. 2017-ben nyilvánosságra hozták a fő vizsgálati
eredményeket, valamint elkülönítették a Lafarge SA és az LCS korábbi vezetőit, akik
részt vettek az eseményekben.

A DOJ által megállapítást nyert, hogy a Holcim vállalat hatékony megfelelési és
kockázatkezelési ellenőrzéseket alkalmaz, amelyek által egy hasonló eset
megelőzhető. Ennek eredményeként a DOJ nem látja szükségét egy független
megfelelőségi biztos kijelölésének.

A Holcim a legmagasabb etikai normák szerint működik, szigorúan betartva
valamennyi jogszabályi előírást. A mai állásfoglalás megerősíti a Holcim
elkötelezettségét aziránt, hogy az üzleti tevékenységeit a lehető legnagyobb
feddhetetlenséggel végezze.
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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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