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Σημαντική διάκριση για τη Νομική Υπηρεσία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
Συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία κατάταξη “GC Powerlist Greece & Cyprus: 2019”
Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η Νομική Υπηρεσία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, η οποία
επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στην κορυφαία κατάταξη "GC Powerlist Greece & Cyprus:
2019” του διεθνούς ανεξάρτητου οδηγού αξιολόγησης “The Legal 500” για τα δικηγορικά
γραφεία και τους εταιρικούς (in-house) δικηγόρους.
Η “GC Powerlist” αποτελεί έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο θεσμό. Καταρτίζεται από τον
κορυφαίο νομικό οδηγό “The Legal 500” αναγνωρίζοντας τους πλέον σημαντικούς
Νομικούς Συμβούλους στο χώρο των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην πρόοδο των
εταιριών τους. Ειδικότερα για την Ελλάδα και την Κύπρο, η “GC Powerlist Greece &
Cyprus: 2019” περιλαμβάνει τις 100 καλύτερες in- house νομικές ομάδες, οι οποίες κατά την
προηγούμενη χρονιά σημείωσαν σημαντικές επιδόσεις, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο
επιστημονικής κατάρτισης και δεξιοτήτων, διορατική επιχειρηματική αντίληψη και βέλτιστες
στρατηγικές με θετικό αποτέλεσμα για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας για την οποία
εργάζονται.
Η ανακοίνωση της κατάταξης, τα αποτελέσματα της οποίας βασίζονται σε ανεξάρτητη
πρωτογενή έρευνα δεδομένων και συνεντεύξεις, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την
Πέμπτη 16 Μαΐου. Η κ. Ρένα Φλώρου, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών,
παραλαμβάνοντας την πιστοποίηση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι για την είσοδό μας στην GC Powerlist, η οποία είναι αποτέλεσμα μεθοδικής
δουλειάς και προσήλωσης σε ένα κυρίαρχο στόχο: αφενός τη άρτια νομική θωράκιση του
Ομίλου μας και αφετέρου την αντιμετώπιση των νομικών αναγκών του επιτυγχάνοντας τα
βέλτιστα αποτελέσματα. Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ επιχειρούμε με ακεραιότητα, εστιάζοντας στη
διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη συμμόρφωση σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
και τις αξίες του Ομίλου μας . Γι’ αυτό και ο ρόλος μας δεν περιορίζεται μόνο στο να
προλαμβάνουμε ή να αντιμετωπίζουμε τυχόν κινδύνους, αλλά χάριν στην άρτια νομική
κατάρτιση και εκτενή εμπειρία μας, συμβάλλουμε σημαντικά στη διαμόρφωση και εφαρμογή
των
επιχειρηματικών
στρατηγικών
και
των
πολιτικών
συμμόρφωσης
που
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.».

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο
33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην
παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και βιομηχανικών ορυκτών
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προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των
πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί
τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται σε
οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού χαρακτήρα έργα, μέχρι τα
μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση
επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει
καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος
LafargeHolcim απασχολεί περίπου 90.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει
ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim
Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com
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