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CEMEX CZECH REPUBLIC, S. R. O.
CEMEX Czech Republic, jeden z předních výrobců stavebních materiálů v České
republice, začal proces přeměny obchodní značky s cílem vytvořit jedinou značku zahrnující všechny obchodní jednotky v České republice zastřešené společností CEMEX.
Na jaře roku 2005 společnost CEMEX
koupila britskou společnost RMC Group plc,
včetně jejích českých dceřinných společností Readymix Bohemia, Transportbeton
Morava, Readymix Praha-Malešice a GZJesus Saenz, generální ředitel
Sand. Používání různých značek a image
CEMEX Czech Republic, s. r. o.
bude nyní sjednoceno pod jedinou značku:
CEMEX. To umožní společnosti CEMEX zviditelnit silnou přítomnost firmy v Čechách a na Moravě.
JE DNO J M É NO PRO Č E RST V Ý B ETON, K AM E N IVO A C E M E NT
CEMEX je předním poskytovatelem integrovaných stavebních
řešení v České republice, kde provozuje čtyřicet sedm betonáren, sedm štěrkoven a jednu cementárnu. V současné době
zde společnost má na 450 zaměstnanců. CEMEX nabízí širokou
škálu výrobků, včetně těch se speciálním použitím, jako anhydritové potěry, betony vyztužené ocelovými vlákny, samonivelační
nebo samozhutňující betony, které poskytují zákazníkům individuálně upravené řešení v oblasti betonu s nejvyšší funkčností.
CEMEX chce být značkou znamenající důvěryhodnost a spolehlivost s výrobky ceněnými pro svou kvalitu, inovaci a flexibilitu.
V roce 2006 oslavila společnost CEMEX sté narozeniny. CEMEX
byl založen v roce 1906 jako soukromý výrobce cementu na
severu Mexika. Cementárna postavená jako projekt na zelené
louce vyrobila první tuny cementu. Od té doby se CEMEX rozrostl na jednoho z předních dodavatelů stavebních materiálů na

světě. V současnosti působí v padesáti zemích po celém světě
a zaměstnává více než padesát tisíc lidí.
C E M EX INVESTUJE V ČESKÉ REPUBLICE
Česká republika je pro CEMEX důležitým trhem, a proto zde neustále investuje do zlepšení vybavení a nových strojů.
Nedávno společnost investovala do dvou nových betonáren
v Sokolově a Mikulově a zvýšila kapacitu cementárny v Dětmarovicích. Těmito investicemi pokládá základy pro udržitelný rozvoj v České republice postavený na moderní technologii, přičemž
dbá na ohleduplnost svých investic vůči životnímu prostředí.
Společnost CEMEX Czech Republic je členem Svazu výrobců betonu ČR.
NOVÉ VÝROBKY – NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZÁKAZNÍKY
CEMEX považuje čerstvý beton za moderní a inovační stavební
materiál. Výzkum, vývoj a zavádění nových typů betonu jsou ve
firemní strategii rozhodující – umožňují soustředit se na potřeby zákazníků a poskytnout jim individuálně upravená řešení bez
ohledu na jejich složitost.

CEMEX V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU
Společnost CEMEX S. A. de C. V., s centrálou v Monterrey v Mexiku, se během uplynulých sta let rozvinula v předního celosvětového výrobce čerstvého betonu (roční produkce přibližně
70 mil. m3), kameniva (roční produkce 160 mil. t) a cementu
(roční produkce více než 98 mil. t). Objem ročního prodeje již
přesáhl více než 15 miliard USD.
Odkoupení britské RMC Group plc, tehdejšího světového
dodavatele čerstvého betonu číslo jedna, přispělo k rozšíření
výrobního programu společnosti o beton a kamenivo a zdvojnásobilo velikost obratu firmy.
Kromě České republiky má CEMEX provozy (66 cementáren,
více než 1 900 betonáren a menšinoObr. 1 Bytový dům Hřebenka, Praha 5
vý podíl v 15 cementárnách, 390 závoObr. 2 Administrativní budova Diamond
dů na kamenivo, více než 200 vnitroCenter, Praha 8
zemských překladišť a 89 přímořských
Obr. 3 Obytný soubor Zelené Údolí, Praha 4
terminálů) v padesáti zemích světa.
Koupí RMC společnost významně posílila svou přítomnost na evropském trhu,
na němž má dnes vůdčí postavení v betonu, kamenivu a cementu. Její provozy jsou v Německu, Francii, Británii, Španělsku, Maďarsku, Rakousku, Chorvatsku,
Finsku, Švédsku, Lotyšsku, Norsku a Polsku. V Mexiku a USA je CEMEX předním
dodavatelem cementu a čerstvého betonu. Společnost je aktivní také v Asii, Africe a ve Střední a Jižní Americe.
Akcie společnosti CEMEX jsou veřejně
obchodovány na burzách New York Stock
Exchange a Bolsa Mexicana de Valores.
CEMEX Czech Republic, s. r. o.
Oregon House, Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5
tel.: 257 257 400, fax: 257 257 480
www.cemex.cz, www.cemex.com
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