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Eric Olsen, prezes LafargeHolcim, opuszcza
spółkę w lipcu 2017
24 kwietnia 2017 roku zarząd LafargeHolcim przyjął rezygnację Dyrektora
Generalnego spółki, Erica Olsena, który opuści firmę 15 lipca 2017 roku – dwa
lata po objęciu stanowiska prezesa i przyjęciu odpowiedzialności za skuteczne
połączenie spółek Lafarge i Holcim.
Zarząd pragnąłby wyrazić swoją wdzięczność Ericowi Olsenowi za jego wieloletnie
poświęcenie na rzecz firmy i nieoceniony wkład w integrację dwóch firm
w roku 2015, za który był odpowiedzialny jako prezes spółki. – Eric Olsen scalił dwie
organizacje i stworzył jedną globalną firmę. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za ten
sukces – podkreślił Beat Hess, Prezes Zarządu.
– Po dwóch latach zarządzania LafargeHolcim, jestem dumny z naszych osiągnięć.
Uwieńczone sukcesem połączenie dwóch firm dowodzi wielkiego zaangażowania i
pasji 90 tysięcy naszych pracowników na całym świecie, dowodem tego jest
dynamika naszych wyników. Grupa ma teraz wszystko, czego jej potrzeba, by z
powodzeniem przekształcać branżę i budować nasz świat w sposób zgodny z
zasadami zrównoważonego rozwoju. Moja decyzja wynika z głębokiego przekonania,
że krok ten przyczyni się do rozwiązania problematycznych kwestii związanych z
cementownią w Syrii. Choć nie byłem ani zaangażowany, ani nawet świadomy
charakteru odbywających się tam działań – wierzę, że moje odejście przyczyni się do
przywrócenia spokoju i zakończenia narażenia na szwank reputacji firmy –
powiedział Eric Olsen.
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Poszukiwanie następcy Erica Olsena już się rozpoczęło. Do chwili nominacji nowego
prezesa Grupy funkcję tę pełnić będzie Beat Hess, Prezes Zarządu. Z dniem 15 lipca
2017 roku, gdy spółkę opuści Eric Olsen, obowiązki dyrektora generalnego przejmie
Beat Hess, natomiast Roland Köhler (obecnie członek komitetu wykonawczego
odpowiedzialny za Europę, Australię i Nową Zelandię oraz za obszar Trading)
obejmie stanowisko Prezesa ds. Operacyjnych (Chief Operating Officer).
***
O LafargeHolcim
LafargeHolcim jest wiodącym światowym dostawcą materiałów i rozwiązań
budowlanych, wspierających pracę murarzy, budowniczych, architektów i inżynierów
na całym świecie. Działania grupy obejmują produkcję cementu, kruszyw i gotowych
mieszanek betonu, które są wykorzystywane w szeregu projektów budowlanych –
począwszy od niedrogich mieszkań i małych, lokalnych projektów, a skończywszy na
ambitnych

projektach

infrastrukturalnych,

pełnych

wyzwań

z

perspektywy

architektonicznej. W obliczu coraz większego stopnia urbanizacji oddziałującej na
ludzi i naszą planetę, Grupa LafargeHolcim dostarcza innowacyjne produkty i
rozwiązania budowlane zgodnie z wyraźnie złożonym zobowiązaniem troski o
zrównoważony rozwój społeczny i ochronę środowiska. LafargeHolcim utrzymuje
wiodącą pozycję rynkową na świecie i zatrudnia około 90 000 pracowników w ponad
80 krajach. Portfolio zaangażowania LafargeHolcim jest w sposób zrównoważony
rozdystrybuowane na rynki rozwijające się i rynki dojrzałe.

Dalsze informacje: www.lafargeholcim.com.
Profil Grupy w serwisie Twitter: @LafargeHolcim

KONTAKT:
Iwona Burzyńska, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
e-mail: iwona.burzynska@lafargeholcim.com
tel.: +48 502 786 986
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Małgorzata Czarnota, Koordynator ds. PR i Digital
e-mail: malgorzata.czarnota@lafargeholcim.com
tel.: +48 519 537 108
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