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POTREBNÉ OPATRENIA SKUPINY SAINT-GOBAIN V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU
KORONAVÍRUSU COVID-19
Aktivity Skupiny Saint-Gobain boli ovplyvnené v krajinách postihnutých koronavírusom, situácia sa
v jednotlivých krajinách výrazne líši.
Od okamihu krízy, ktorá vypukla v Číne, prijala Skupina nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie
zdravia svojich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a ďalších partnerov. Spolupracuje s
úradmi v každej krajine, kde podniká.
Pokiaľ ide o obchodnú činnosť, Saint-Gobain sa rýchlo prispôsobuje vývoju dopytu a usiluje o
kontinuitu prevádzky v závislosti na zdravotnú situáciu a na vládnych rozhodnutiach v každej
krajine, pričom znižuje svoje náklady (zníženie počtu tímov, čiastočná nezamestnanosť alebo
zastavenie výroby) a uprednostňuje zdravie zamestnancov, zákazníkov a partnerov:
- V našich predajniach, ktoré slúžia viac profesionálom ako širokej verejnosti, Skupina v
posledných niekoľkých dňoch upravila ponuku služieb zákazníkom. Zaviedla nové pravidlá a
postupy pokiaľ ide o prijímanie objednávok a zaistenia dopravy prostredníctvom online a
telefonických kontaktov; vďaka tomu, najmä niektoré predajné siete vo Francúzsku, ktoré boli
na niekoľko dní uzavreté, postupne opäť začali svoju prevádzku;
- V prípade výrobných činností vykonali naše výrobné závody úpravy nevyhnutné k dopadom
krízy na niektoré aktivity, najmä na automobilový trh. Prevádzka našich závodov sa vďaka
novej organizácii veľmi pružne a priebežne prispôsobuje vývoju situácie. V tomto ohľade
všetky naše čínske továrne obnovili prevádzku, reagujú na rýchle zlepšenie dopytu.
Za týchto okolností podniká Saint-Gobain všetky potrebné opatrenia, aby čo najviac zamedzil
dopadu pandémie na svoj prevádzkový zisk a hotovosť:
-

-

Oveľa väčšie medziročné zníženie kapitálových výdavkov než plánovaných 200 miliónov
Eur v roku 2020 oproti 2019 odloženým rôznych projektov, ktoré boli naplánované na
nadchádzajúce mesiace;
Prispôsobenie štruktúry nákladov a odloženie výdavkov, prípadne využitie miestnych
opatrení, najmä kompenzáciou nezamestnanosti a čiastočnej nezamestnanosti;
Naďalej prísne monitorovanie vývoja pracovného kapitálu.
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Skupina je vo veľmi solídnej finančnej situácii a má k dispozícii potrebnú hotovosť a prostriedky na
financovanie, aby sa vyrovnala s dôsledkami pandémie. K 31. decembru 2019 predstavovali
peňažné prostriedky Skupiny a ich ekvivalenty 5 miliárd EUR. Tiež boli finančné zdroje, ktoré má
skupina k dispozícii, v nedávnej dobe ešte posilnené:
-

Nový úverový limit vo výške 2,5 miliardy EUR, navyše k potvrdeným a nevyčerpaným
záložným úverovým limitom vo výške 4 miliardy EUR;
Prístup k novému pandemickému programu núdzového nákupu (Peppy - Pandemic
Emergency Purchase Program), ktorý spustila Európska centrálna banka 18. marca 2020.

Pri zverejnení výsledkov za rok 2019 stanovil Saint-Gobain výhľad do roku 2020 už s ohľadom na
dopad koronavírusu. Vzhľadom na rozsah pandémie nie sú pokyny na rok 2020 už platné a v
súčasnej dobe nie je možné vyhodnotiť jej vplyv na podnikanie skupiny.
Skupina poskytne aktualizáciu pri zverejnení svojich predajov za prvý štvrťrok 23. apríla 2020.
O Skupine Saint-Gobain

Saint-Gobain vyvíja, vyrába a predáva stavebné materiály a riešenia, ktoré sú kľúčové pre pohodový život
každého z nás a našu budúcnosť. Tieto materiály nás obklopujú vo všetkých miestach kde žijeme a sú
súčasťou každodenného života: v budovách, dopravných prostriedkoch, infraštruktúre a v mnohých
priemyselných riešeniach. Poskytujú nám komfort, výkonnosť a bezpečnosť tým, že riešia výzvy
udržateľnej výstavby, efektívneho využívania zdrojov a zmeny klímy.
€42.6 mld obrat v roku 2019
Pôsobí v 68 krajinách sveta
Viac ako 170 000 zamestnancov
www.saint-gobain.cz www.saint-gobain.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Jakub Benda, tlačový hovorca Saint-Gobain CZ a SK, +420 724 738 135
E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com

