Objava za medije

Prestižni časopis Fortune prepoznao CEMEX-ov pozitivan doprinos svijetu
CEMEX je uvršten na popis 50 tvrtki najzaslužnijih za pozitivni utjecaj na globalne društvene
i ekonomske probleme kroz dijela vlastite konkurentske strategije.
Kaštel Sućurac, 26. kolovoza 2015. - U popisu časopisa Fortune “Change the World” koji
obuhvaća 50 tvrtki, CEMEX je na 16. mjestu kao jedina tvrtka iz sektora proizvodnje
građevinskih materijala.
CEMEX je odabran među 200 nominiranih organizacija zahvaljujući svom programu
“Patrimonio Hoy” (“Baština danas”), usmjerenom na osiguravanje dostupnosti građevinskih
materijala, ali i mogućnosti mikrofinanciranja, savjetovanja i logističke podrške obiteljima s
niskim primanjima koje žive u prigradskim i gradskim sredinama. Od svog začetka ovaj je
program obuhvatio gotovo dva milijuna ljudi širom Južne Amerike.
Cilj ovog popisa, prema uredniku časopisa Fortune Allanu Murrayju, jest “obratiti pažnju na
tvrtke koje su postigle značajan napredak u rješavanju velikih društvenih problema kao dio
svojih konkurentskih strategija”. Murray također smatra da “poslovanje usmjereno na dobit
još uvijek nudi najbolju mogućnost rješavanja mnogih od duboko ukorijenjenih problema
čovječanstva. Tvrtke koje iskreno žele promijeniti svijet nabolje moraju biti prepoznate i
potaknute.“
U sastavljanju ovog popisa Fortune je surađivao s organizacijom FSG, neprofitnom
konzultantskom kućom koja je u svom radu usmjerena na društveni utjecaj, kao i s brojnim
stručnjacima širom svijeta. Procjena nominiranih uključivala je četiri kriterija: stupanj
poslovne inovacije, mjerljiv utjecaj na važne društvene izazove, doprinos aktivnosti za
dijeljene vrijednosti na profitabilnost i konkurentsku prednost tvrtke te važnost dijeljene
vrijednosti za cjelokupno poslovanje.
“Izuzetno smo ponosni što smo dio ovog važnog popisa, a ovo nas priznanje potiče da
ustrajemo u našem opredjeljenju prema svakodnevnom radu kojim gradimo bolju
budućnost”, rekao je ovom prilikom izvršni i generalni direktor CEMEX-a Fernando A.
Gonzalez.
I CEMEX u Hrvatskoj slijedi strategiju pozitivnog društvenog utjecaja. Za svoje brojne
programe društvene odgovornosti te održive prakse u cjelokupnom poslovanju CEMEX je u
posljednjih nekoliko godina osvojio čak četiri priznanja Indeks DOP-a koje dodjeljuje
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj te dvije nagrade
„DOP za sve“ koje dodjeljuje Hrvatska udruga poslodavaca.
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