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A SAINT-GOBAIN A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNYHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSHOZ 
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKET LÉPTETETT ÉLETBE

A Saint-Gobain vállalkozásai súlyos károkat szenvedtek a koronavírus-járványban érintett 
országokban, ráadásul a helyzet országonként nagyon eltérő. 

A Kínából indult egészségügyi válság kezdete óta a vállalatcsoport minden szükséges 
intézkedést megtett annak érdekében, hogy biztosítsa alkalmazottai, vásárlói, beszállítói és más 
érdekelt felek egészségügyi biztonságát. A Vállalat minden érintett országban együttműködik a 
hatóságokkal. 

Gazdasági tevékenységét illetően a Saint-Gobain igyekszik gyorsan alkalmazkodni a kereslet 
alakulásához, és ennek keretében célja, hogy minden egyes országban, az egészségügyi 
helyzet és a kormányzati döntések függvényében a folyamatos működés biztosítása mellett 
csökkentse költségeit (létszámcsökkentés, részleges munkanélküliség vagy leállások útján) és 
elsődlegesen az érdekelt felek egészségét tartsa szem előtt:

A kialakult helyzetet figyelembe véve a Saint-Gobain minden szükséges intézkedést megtesz 
annak érdekében, hogy a világjárvány a működési nyereségre és a készpénzforgalomra 
gyakorolt hatásait a lehető legnagyobb mértékben korlátozni tudja:

- A tőkeberuházások csökkentése, még a 2020-ra 2019-hez képest eredetileg tervezett 200
millió eurós csökkentésnél is sokkal nagyobb mértékben, a következő hónapokban
tervezett összes projekt lehetőség szerinti elhalasztásával;
- A költségstruktúra kiigazítása és a kiadások elhalasztása, adott esetben helyi
intézkedések alkalmazásával, különös tekintettel a munkanélküliségre és a részleges
munkanélküliségre;
- A működő tőke alakulásának szigorúbb ellenőrzése.

- A forgalmazás tekintetében, amely elsősorban a kereskedelmi szakembereket, semmint a 
nyilvánosságot érinti, a vállalatcsoport az elmúlt néhány napban módosította a vásárlók 
számára elérhető szolgáltatási kínálatot, és új eljárásokat vezetett be az áru összekészítése 
és kiszállítása, valamint az online és telefonos megrendelések tekintetében; ez különösen 
Franciaországot érinti, ahol egyes üzletágak, amelyek bezártak néhány napra, fokozatosan 
újraindították tevékenységüket;
- Ami a gyártást illeti, telephelyeink megtették a szükséges szabályzó intézkedéseket, 
figyelemmel a válságnak az értékláncra gyakorolt hatására, különösen az autóipar piacán. 
Gyáraink működését folyamatosan a helyzet alakulásához igazítjuk, ami az új szervezetben 
nagyon rugalmasan történik. E tekintetben valamennyi kínai üzemünk újrakezdte 
működését, miután a kereslet gyors növekedésnek indult. 
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A vállalatcsoport pénzügyi helyzete rendkívül szilárd, és rendelkezik a szükséges készpénz- 
és finanszírozási eszközökkel, hogy megbirkózzon a világjárvány következményeivel.
2019. december 31-én a vállalatcsoport pénzeszközeinek és pénzeszköz-egyenértékeseinek 
összege 5,0 milliárd euró volt. Ezenkívül a vállalatcsoport számára elérhető finanszírozási 
források a közelmúltban tovább erősödtek a kialakult helyzetre való tekintettel:

2019-es eredményeinek közzétételekor a Saint-Gobain a koronavírus hatásainak függvényében 
vázolta 2020-ra vonatkozó kilátásait. A világjárvány kitörése miatt a 2020-ra vonatkozó 
iránymutatások már nem érvényesek, és jelenleg nem lehet felmérni annak hatását a 
vállalatcsoport üzleti tevékenységére.

A vállalatcsoport április 23-án, a 2020. évi első negyedéves értékesítési eredményekről szóló 
közleményében fog közölni erről újabb információkat. 

A SAINT-GOBAIN-RŐL 
A Saint-Gobain olyan anyagok és megoldások tervezésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, 
amelyek kulcsfontosságú alkotóelemei mindannyiunk jólétének és jövőjének. Megoldásaink mindenhol jelen 
vannak és szerepet játszanak mindennapi életünkben: épületekben, közlekedésben, infrastruktúrában és 
számos ipari alkalmazásban. Kényelmes megoldást, megfelelő teljesítményt és biztonságot nyújtanak, 
miközben megfelelnek az építkezések fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság és az éghajlatváltozás 
kihívásainak.

42,6 milliárd eurós értékesítés 2019-ben
68 országban vagyunk jelen
Több mint 170 000 munkatárs

A Saint-Gobain-nel kapcsolatos bővebb információért
látogasson el honlapunkra, a www.saint-gobain.com címre
és kövessen minket Twitteren: @saintgobain
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- Új, 2,5 milliárd eurós szindikált hitelkeret, a megerősített és le nem hívott 4,0 milliárd eurós
tartalék hitelkeret mellett;
- Hozzáférés az Európai Központi Bank által 2020. március 18-án elindított új, Pandemic
Emergency Purchase Program (PEPP) elnevezésű kármentesítő csomagjához.
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