
Cement
světový lídr
Prodeje €10 911 milion ů
49 673 zaměstnanců
166 výrobních závodů
Zastoupení v 50 zemích

Cementové linky, linky hydraulického pojiva a 
vápence pro výstavbu, renovaci a veřejné budovy

Beton & Kamenivo
č. 2 & č. 3 na světě
Prodeje €6 573 milion ů
25 633 zaměstnanců
1 945 výrobních závodů
Zastoupení ve 40 zemích

Linky kameniva, ready-mixových a 
prefabrikovaných betonových výrobků, linky pro 
asfalt a dlažební materiál pro stavební 
konstrukce, silnice a budovy

Sádra č. 3 na světě
Prodeje €1 521 milion ů
8 132 zaměstnanců
76 výrobních závodů
Zastoupení v 29 zemích

Sádrokartonové systémy a vnitřní řešení
založená na sádrokartonových deskách pro nové 
stavby a rekonstrukce

Klíčová data

Skupina Lafarge je celosvětovým lídrem na trhu stavebních materiálů s nejvyšším postavením všech svých divizí: 
Cement, Beton & Kamenivo a Sádra. Po akvizici Orascom Cement v lednu 2008 má nyní Skupina 84 000
zaměstnanců v 79 státech. 

Za rok 2008 Skupina Lafarge oznámila prodeje ve výši 19,03 miliard € a čistý zisk ve výši 1,5 miliard € .

Skupina je zapsaná na burze cenných papírů Euronext Paris.

Rok 2009 je pátým rokem v řadě, kdy byla Skupina Lafarge zapsaná v ‘Global 100 Most Sustainable Corporations
in the World’ (Celosvětově 100 nejudržitelnějších společností). Do středu svých priorit působících na udržitelné 
stavebnictví a architektonickou kreativitu klade Skupina výzkum a vývoj stavebních matriálů. Tyto aktivity Skupina 
koncentruje do špičkového vývojového centra do regionálních technických center.   
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Obecné informace o Skupin ě Lafarge
a klíčová data

(v mil. €) 31.12.2007 31.12.2008

Prodeje 17,614 19,033 +8%

Běžný provozní příjem 3,242 3,542 +9%

Čistý zisk 1,909 1,598 +3%

Zisk za akcii 11.05 € 8,27 € -8%

červen 2009



Dobře vyvážené geografické portfolio s celosv ětovým zastoupením v 79 státech

Klíčová data Skupiny Lafarge:

1833 Společnost Lafarge byla založena ve Francii.

1864 Skupina Lafarge podepisuje svou první mezinárodní 
smlouvu na dodávku 110 000 tun vápence pro 
stavbu Suezského kanálu.

1887 Skupina otevírá svou první centrální výzkumnou 
laboratoř v Le Teil na jihu Francie.

1956 Lafarge staví svou první severoamerickou 
cementárnu v Richmondu v Kanadě.

1990 Vytvoření výzkumného centra Lafarge (LCR) v L’Isle
d’Abeau, poblíž Lyonu, největšího výzkumného 
zařízení pro stavební materiály na světě.

1994 Skupina Lafarge vstupuje na čínský trh. 

1997 Akvizice Redlandu posiluje pozici Skupiny na trhu  
betonu a kameniva a umožňuje Skupině
vstup na trh se střešní krytinou.

2000 Podpis smlouvy s WWF o dobrovolném partnerství 
v oblasti zachování životního prostředí.

2001 Akvizice Blue Circle činí ze Skupiny Lafarge 
předního výrobce cementu na světě.

2005 Obnovení partnerství s WWF International.

2006 Skoupení minoritních akcií v Lafarge Severní 
Amerika.

Začátek strategickém plánu “Excellence 2008” pro 
zajištění udržitelného vedoucího postavení ve 
světě.

Zpráva pro PAI o prodejích v oblasti střešních krytin.

2007 Akvizice Orascom Cement stvrzuje strategii Skupiny 
zaměřenou na růst divize Cement  v rozvojových 
oblastech a posiluje zastoupení na 
Středním východě a v zóně Středozemního moře. 

2008 Lafarge kupuje společnost L&T Concrete s cílem 
stát se vedoucí společností na indickém trhu s 
ready-mixovým betonem.

Klíčové události 2007- 2009 podrobn ěji:

květen 2007 Bruno Lafont je jmenován prezidentem a 
generálním ředitelem.

Lafarge představuje svou strategii Sustainability 
Ambitions 2012, která má vést k udržitelnému 
vedoucímu postavení.

červen Lafarge představuje Extensia™ a Chronolia™, dva 
nové betonové výrobky se špičkovými vlastnostmi. 

prosinec Akvizice Orascom Cement, lídra ve výrobě 
cementu na Středním východě a v oblasti 
Středozemního moře.

únor 2008 Skupina Lafarge překonává o rok dříve většinu 
svých cílů stanovených plánem Excellence 2008.

květen Zemětřesení v provincii Sichuan v Číně ničí dvě 
cementárny Skupiny Lafarge.  Skupina pomáhá s
jednorázovým darem ve výši 1,5 mil €.

červen Zahájení prvního “Měsíce bezpečnosti a zdraví” ve 
2200 závodech Lafarge na celém světě s cílem 
vytvořit povědomí o bezpečnosti při práci u 
zaměstnanců.

listopad Skupina Lafarge oznamuje prodej svých divizí 
Cement a Beton & Kamenivo v Itálii. 

únor 2009 Oznámení plánu pro posílení finanční struktury, 
včetně zvýšení kapitálu 1,5 bilionů € s 
přednostními upisovacími právy.

duben Skupina Lafarge slavnostně otevírá největší 
cementárnu v Iráku, v Bazian (Kurdistán).

Skupina Lafarge a WWF International obnovují své 
partnerství podpisem návazné čtyřleté smlouvy.

květen Skupina oznamuje prodej svých divizí Cement, 
Beton a Kamenivo v Turecku. 

Skupina Lafarge slavnostně otevírá novou výrobní 
linku v cementárně Otavalo v Ekvádoru.

červen Skupina obnovuje své partnerství s CARE týkající 
se problematiky zdraví, ekonomického a sociálního 
rozvoje obcí kolem svých závodů. 

Pro více informací o Skupin ě Lafarge kontaktujte:

Milena Hucanová

Manažerka externí komunikace 

Tel: +420 416 577 215

milena.hucanova@lafarge.com


