У найбільшого в Україні виробника цементу та провідної промислової компанії в ІваноФранківській області ПрАТ ІФЦЕМ може з’явитись новий інвестор
Беручи до уваги потужну історію зростання та амбітну програму модернізації та
інвестицій за останні десятиліття, акціонери ПрАТ ІФЦЕМ розглядають наступний
крок розвитку компанії – залучення нового інвестора.
Компанія CemInWest S.A. (Швейцарія), мажоритарний акціонер ПрАТ ІФЦЕМ, знаходиться
на завершальній стадії переговорів з NEQSOL Holding, міжнародною групою, яка здійснює
діяльність по всьому світу у нафтогазовій галузі, сфері телекомунікацій (включаючи
Vodafone Україна) та будівельних матеріалів. Планується, що інвестиційний інтерес
NEQSOL Holding підтримають провідні міжнародні фінансові установи.
Як лідер з виробництва цементу в Україні, ІФЦЕМ є взірцем української промисловості та
новатором у європейській цементній індустрії. Стратегічне бачення та ресурси NEQSOL
Holding у цементній галузі, глибока експертиза міжнародної команди менеджменту та
залучення провідних фінансових установ, забезпечать міцну основу для продовження
успішного розвитку ІФЦЕМ як на національному, так і на міжнародних ринках.
«Ми пишаємося, що збудували взірцеве і потужне підприємство, яке є найбільшим
незалежним цементним виробником Східної і Центральної Європи. За допомого
міжнародного інвестора роль ІФЦЕМ у європейському цементному секторі буде і надалі
зростати. Ми впевнені, що ІФЦЕМ залишиться міцною опорою економіки Прикарпаття,
надійним партнером місцевих громад, продовжить дотримуватися високих соціальних та
екологічних стандартів», – прокоментував пан Микола Круць, Голова Правління ПрАТ
ІФЦЕМ. У разі успішного закриття угоди поява нового акціонера не вплине на операційну
діяльність заводу. ІФЦЕМ продовжуватиме виконувати всі свої зобов'язання перед
працівниками, клієнтами та партнерами.

ІФЦЕМ є одним з основних роботодавців в Івано-Франківській області та провідним
цементним гравцем в Україні. Крім цементу, Група компаній також займається
виробництвом інших будівельних матеріалів, таких як фіброцементна покрівля під
брендом FIBRODAH, залізобетонні вироби та бетон під брендом KRUBETON і сухі
будівельні суміші під брендом KRUMIX. Окрім реалізації на внутрішньому ринку,
продукція ІФЦЕМ також експортується в країни Центральної та Східної Європи.
Нагадаємо, що у 2019 році NEQSOL придбав одного з найбільших телекомунікаційних
операторів України Vodafone Україна. З відкриттям регіонального офісу в Києві на початку
2021 року, група зосередилася на пошуку нових інвестиційних можливостей на
українському ринку.

