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A Knorr-Bremse felfüggeszti a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó 
előirányzatát 

 

 
• A 2020-as pénzügyi évre vonatkozó előirányzatot a koronavírus-járvány (COVID–19) 

felmérhetetlen gazdasági hatásai miatt felfüggesztettük 
• Az ideiglenesen bezárt vevői és beszállítói üzemek száma rohamosan megnőtt 
• Kiterjedt intézkedési programot indítottunk a jövedelemstabilitás és a vállalat ellátási 

képességének biztosítása céljából 
• Az intézkedések körébe tartozik továbbá a likviditás 750 millió euróval történő növelése 
• A 2019-es pénzügyi évre vonatkozó osztalékfizetési politika – a további fejlemények 

függvényében – változatlan marad 

München, 2020. március 27. – A Knorr-Bremse AG a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó 
előirányzatát a vállalat a 2020. március 11-i éves sajtótájékoztatóján azzal a fenntartással tett 
közzé, hogy arra a COVID–19-járvány terjedése korlátozott mértékű hatással lesz. Az elmúlt két 
hétben a COVID–19-járvány kapcsán kialakult válsághelyzet kedvezőtlen hatásai nagyon 
jelentőssé váltak, ami miatt számos feltevés érvényét veszítette. Többek között a vevők és 
beszállítók a világ sok részén ideiglenes jelleggel bezárták üzemeiket. Az igazgatótanács jelenlegi 
értékelése szerint ezért már nem tudunk megbízható becsléseket tenni az üzleti tevékenység 
további alakulásával kapcsolatban. Ennélfogva a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó előirányzatot 
felfüggesztettük. Az igazgatótanács most a 2019-es szinthez képest jelentős mértékű EBITDA- és 
bevételcsökkenésre számít. 
 

Bernd Eulitz, a Knorr-Bremse AG vezérigazgatója szerint: „A COVID–19-járvány és annak 
üzleti folyamatainkra gyakorolt hatásai jelentősen felerősödtek az utóbbi napokban. 
Munkavállalóink védelme és a megbízások teljesítésére való képességünk a legfontosabb 
számunkra. Ugyanakkor következetes intézkedési programot fogunk alkalmazni annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebb mértékű legyen a Knorr-Bremsére gyakorolt gazdasági 
hatás, ezzel bizonyítva üzleti modellünk szilárdságát.” 

 
Kiterjedt intézkedési programmal válaszolunk, hogy biztosítsuk a vállalat stabilitását 
ebben a kihívásokkal teli környezetben: 

 
o A Knorr-Bremse az előzetes eredmények alapján 2019 végén rendelkezésre álló 

több mint 1,8 milliárd euró összegű likvid tőkén felül további 0,75 milliárd euró 
összeget hív le a hitelkeretéből. A vállalat ezzel kibővíti működési körét. 2019 
végén a vállalat nettó készpénzállománya körülbelül 320 millió euró volt. 

o A jövedelmek stabilizálása érdekében – a 2019-es előkészítő munkára épülő – 
személyzeti és egyéb intézkedéseket hozunk meg: 

• A csökkentett munkaidő egyes németországi telephelyeken történő 
bevezetésére irányuló megállapodásokat kötöttünk a németországi 
üzemi tanácsokkal annak érdekében, hogy akár rövid határidőn 
belül is reagálni tudjunk a vevői igényekre 

• Hasonló intézkedésekről született megegyezés más európai 
helyszíneken is 

• Létszámcsökkentési intézkedéseket tartalmazó költségprogramot 
hoztunk létre Észak- és Dél-Amerikában 

 
A gyors helyreállás Kínában – ahol a Knorr-Bremse üzemei már újraindították 
tevékenységük 97%-át – azt mutatja, hogy az esetleges megszakításokat követően 
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megfelelő intézkedésekkel gyorsan helyreállítható a szállítási kapacitás nagy része a 
COVID–19-járvány által érintett többi piacon is. 

A Knorr-Bremse a jelenlegi nehézségek ellenére – a további fejlemények függvényében –, 
a 2019-es év jó üzleti teljesítményét követően, illetve a vállalat szilárd pénzügyi helyzete 
alapján fenn kívánja tartani az előző évi osztalékfizetési politikáját (az osztalékfizetési arány 
az éves konszolidált nettó eredmény 40–50%-a). Az osztalékra vonatkozó javaslatot az 
éves pénzügyi beszámolónak a Felügyelőbizottság általi jóváhagyását követően, 2020. 
április 21-én jelentjük be. 

 
 
 

A Knorr-Bremséről 
A Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBXI 006, tőzsdei azonosító: KBX) a fékrendszerek globális 
piacvezetője, valamint egyéb kötöttpályás- és haszongépjármű-rendszerek vezető szállítója. A Knorr-
Bremse termékei döntő mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a vasúti és közúti közlekedés 
biztonságosabb és energiahatékonyabb legyen a világon. Több mint 30 ország 100 telephelyén 
29 000 munkatárs dolgozik szakértelemmel és motivációval azért, hogy a cégcsoport vevői 
világszerte elégedettek legyenek termékeikkel és szolgáltatásaikkal. 2019-ben a Knorr-Bremse két 
üzletága összesen 6,9 milliárd euró értékesítési eredményt ért el. Iparági újítóként a vállalat már több 
mint 115 éve játszik meghatározó szerepet a mobilitás és a szállítmányozási technológiák 
innovációjában, különös tekintettel a hálózatosított rendszermegoldásokra. A Knorr-Bremse az egyik 
legsikeresebb német ipari vállalat, amely a legfontosabb globális megatrendekre épít: urbanizáció, 
fenntarthatóság, digitalizálás és mobilitás. 
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FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT 
 

Ez a kiadvány a Knorr-Bremse AG (a továbbiakban: Knorr-Bremse) független munkája. Tartalmazhat 
előrejelzési kijelentéseket, amelyek olyan kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoznak, mint például a 
stratégia, a jövőbeli pénzügyi eredmények, az események, a versenyképes pozíciók és a 
termékfejlesztések. Ezek az előrejelzési kijelentések számos kockázattól, bizonytalanságtól és egyéb 
tényezőtől függenek, ideértve többek között a Knorr-Bremse közleményeiben – különösen a Knorr-
Bremse éves jelentésének „Kockázatok” c. fejezetében – leírtakat. Amennyiben ezek a kockázatok, 
bizonytalanságok vagy egyéb tényezők megvalósulnak, vagy nem az alapul szolgáló elvárások 
szerint alakulnak az események, vagy a feltevések helytelenek, a Knorr-Bremse tényleges 
eredményei és teljesítménye jelentősen eltérhet az adott előrejelzési kijelentésekben leírtaktól. 
Ezeket az előrejelzési kijelentéseket úgy lehet azonosítani, hogy tartalmazzák a „várhatóan”, „akar”, 
„várható”, „célja”, „tervek szerint”, „véleménye szerint”, „törekvései szerint”, „becslések szerint” és az 
ezekhez hasonló jelentésű kifejezéseket. A Knorr-Bremse nem törekszik és nem vállal 
kötelezettséget arra, hogy az előrejelzési kijelentéseit rendszeresen aktualizálja és felülvizsgálja a 
várttól eltérő fejlemények szerint. 

 
Ez a kiadvány tartalmazhat az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem 
egyértelműen meghatározott kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítményi 
intézkedések (lehetnek) (nem GAAP-intézkedések). A Knorr-Bremse nettó eszközeit, pénzügyi 
helyzetét és működési eredményeit nem lehet kizárólag ezen alternatív kiegészítő pénzügyi 
intézkedések alapján vizsgálni. Semmilyen körülmények között nem helyettesítik a konszolidált 
pénzügyi beszámolókban meghatározott, illetve az alkalmazandó pénzügyi beszámolási 
keretrendszer szerint kiszámított teljesítménymutatókat. A hasonlóan elnevezett alternatív 
teljesítményi intézkedésekről beszámoló vagy azokat ismertető egyéb vállalatok által végzett 
számítás az azonos vagy hasonló terminológia használata ellenére eltérő lehet. 
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