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A Knorr-Bremse AG éves közgyűlése 1,80 EUR osztalékfizetést 
hagyott jóvá  

 
 A kifizetés a nettó eredmény kb. 46 százaléka 
 Heinz Hermann Thiele, Dr. Thomas Enders és Dr. Theodor Weimer 

felügyelőbizottsági taggá választása 
 

München, 2020. június 30. – A Knorr-Bremse AG mai éves közgyűlésén a részvényesek 
jóváhagyták az Igazgatótanács és a Felügyelőbizottság azon javaslatát, hogy a 2019. 
pénzügyi évre az osztalékra jogosult részvényenként (161 200 000 részvény) 1,80 EUR 
összegű osztalék kerüljön kifizetésre. A javasolt osztalékfizetés teljes összege így 290 millió 
EUR, vagyis a 2019. évi nettó eredmény 46 százaléka. 

 
Ez volt az első olyan alkalom, amikor az éves közgyűlés virtuális keretek között, a 
részvényesek fizikai jelenléte nélkül került megtartásra. Az élő közvetítésre szóló meghívást 
közel 350 részvényes fogadta el, ezzel a Knorr-Bremse jegyzett tőkéjének összesen 94.7 
százalékát képviselték a közgyűlésen.  

 
Az éves közgyűlésen felügyelőbizottsági tagként megválasztásra került Heinz Hermann 
Thiele, Dr. Thomas Enders és Dr. Theodor Weimer. Ugyanakkor Dr. Wolfram Mörsdorf, 
Wolfgang Tölsner és Georg Weinberg a mai éves közgyűlés végeztével visszalépett a Knorr-
Bremse AG felügyelőbizottsági tisztségének betöltésétől. Az új felügyelőbizottsági tagok 
megválasztása a most leköszönő tagok eredeti hivatali idejére, vagyis a 2021-es éves 
közgyűlés végéig szól. 

 
A részvényesek összességében valamennyi napirendi pontot nagy többséggel fogadták el. 

 
A virtuális éves közgyűlésről szóló felvétel, a Felügyelőbizottság elnökének és az 
Igazgatótanács tagjainak beszédei, valamint az egyes napirendi pontokra vonatkozó 
részletes szavazási eredmények a következő címen érhetők el: www.knorr-bremse.com. 

 

Képaláírások: 
 

1. kép A Felügyelőbizottság elnöke, Prof. Dr. Klaus Mangold hivatalosan megnyitja a Knorr-Bremse 
AG éves közgyűlését a vállalat müncheni központjában. | © Knorr-Bremse 

 
2. kép Bernd Eulitz vezérigazgató sikeres 2019. pénzügyi évről számol be a Knorr-Bremse AG éves 
közgyűlésén. | © Knorr-Bremse 
 
A Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tőzsdei jel: KBX) a fékrendszerek globális piacvezetője, 
valamint egyéb, biztonsági szempontból döntő fontosságú vasúti és haszongépjármű-rendszerek 
vezető szállítója. A Knorr-Bremse termékei döntő mértékben járulnak hozzá a világ sínjeinek és 
útjainak nagyobb biztonságához és energiahatékonyságához. Több mint 30 ország 100 telephelyén 
28,500 munkatárs dolgozik szakértelemmel és motivációval azért, hogy a cégcsoport vevői világszerte 
elégedettek legyenek termékeikkel és szolgáltatásaikkal. 2019-ben a Knorr-Bremse két üzletága 
együttesen 6,9 milliárd euró árbevételt realizált. Iparági újítóként a vállalat már több mint 110 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 az alapokat a legfontosabb globális megatrendekre fekteti: urbanizáció, 
ökohatékonyság, digitalizálás és automatizált vezetés. 

http://www.knorr-bremse.com/
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Média-kapcsolattartó 
 

Alexandra Bufe, Telefon +49 89 3547 1402, alexandra.bufe@knorr-bremse.com  
 
Befektetői kapcsolattartó 

 
Andreas Spitzauer, Telefon +49 89 3547 182310, andreas.spitzauer@knorr-bremse.com 
 
 

KIZÁRÁSOK  
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 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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