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Sajtóközlemény

A Knorr-Bremse 700 millió eurós fenntarthatósági kötvényt (SLB) 
bocsát ki

▪ Az első SLB-t a Knorr-Bremse AG új Fenntarthatósághoz kötött Kötvény 
Keretrendszere alapján bocsátja ki.

▪ Ezzel a tranzakcióval a Knorr-Bremse elkötelezi magát, hogy továbbra is vezérli a 
dekarbonizációs megközelítést értékláncán belül.

▪ A tranzakciót nagy befektetői érdeklődés fogadta, és jelentősen túljegyezték

München, Szeptember 15, 2022 – A Knorr Bremse AG immár tőkepiaci finanszírozásán 
belül is a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt. A fékrendszerek globális piacvezetője, 
valamint a biztonság szempontjából kritikus vasúti és haszongépjármű-rendszerek vezető 
szállítója tegnap kibocsátotta bemutatkozó fenntarthatósági kötvényét az európai 
adósságtőke-piacokon. A kötvény volumene 700 millió euró, futamideje 5 év. Az éves 
kupon 3,25 százalék. 

Frank Markus Weber, az Igazgatóság szóvivője és a Knorr-Bremse AG pénzügyi 
igazgatója: „A Fenntarthatósághoz kötött kötvénnyel erősítjük likviditásunkat és 
refinanszírozásunkat, többek között jelenlegi M&A tranzakcióinkat. A fenntarthatósági 
célkitűzésekhez való kapcsolódás révén hangsúlyozzuk a 2030-ig tartó Klímastratégiánk 
fontosságát, és elkötelezzük magunkat a fenntarthatósági megközelítésünk 
továbbfejlesztése mellett. Tőkeszerkezetünk második, fenntarthatósághoz kötött 
eszközeként továbbra is erős üzenetet küldünk, hogy továbbra is mozdítsuk elő a 
fenntarthatóság szempontjainak integrálását a vállalat minden területén. 

A kötvény kamata egy előre meghatározott fenntarthatósági cél eléréséhez van kötve. A 
Knorr-Bremse a fenntarthatósághoz kötött finanszírozás keretén belül határozta meg a célt, 
az úgynevezett Sustainability-Linked Bond Framework. A Knorr-Bremse elkötelezett 
amellett, hogy a Science-Based Target kezdeményezés által jóváhagyott Scope 3 
kibocsátáscsökkentési célt az értékláncára összpontosítva tegye közzé. A keretrendszert 
az ESG ügynökség, az ISS Corporate Solutions (ISS) értékelte második fél véleménye 
(SPO) formájában. Az ISS megerősíti a Knorr-Bremse céljainak ambícióit és 
lényegességét, valamint a közös piaci szabványokhoz való igazodást. Amennyiben a 
Knorr-Bremse nem éri el a kitűzött célt, a kamatlábat 20 bázisponttal emelik. p.a., a 
kötvény lejáratáig. A kibocsátás bevételét általános társasági célokra szánják.

2022 elején a Knorr-Bremse már beépítette a fenntarthatósági elemeket a konzorciális 
hitelbe, és most bővíti finanszírozási eszközeit ezen a területen egy fenntarthatósághoz 
kötött kötvény kibocsátásával.
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Cégprofil
Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, ticker symbol: KBX) a vasúti és haszonjárművek 
fékrendszereinek és egyéb rendszereinek globális piacvezetője. A Knorr-Bremse termékei döntően 
hozzájárulnak a nagyobb biztonsághoz és energiahatékonysághoz vasúton és a közutakon 
világszerte. Körülbelül 500 alkalmazott több mint 100 telephelyen, több mint 30 országban 
szakértelmüket és motivációjukat használják fel arra, hogy világszerte elégedetteklegyenek 
vásárlóival termékekkel és szolgáltatásokkal. 2021-ben a Knorr-Bremse két üzletága együtt 6,7 
milliárd eurós bevételt ért el. A vállalat több mint 115 éve az iparág innovátora, a mobilitási és 
szállítási technológiák fejlesztéseinek hajtóereje, és az összekapcsolt rendszermegoldások terén 
élen jár. A Knorr-Bremse Németország egyik legsikeresebb ipari vállalata, és a legfontosabb globális 
megatrendekből profitál: Urbanizáció, Fenntarthatóság, Digitalizáció és Mobilitás. 

NYILATKOZAT
Ezt a kiadványt a Knorr-Bremse AG („Knorr-Bremse”) függetlenül készítette. Tartalmazhat olyan 
előretekintő kijelentéseket, amelyek olyan kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoznak, mint a 
stratégia, a jövőbeli pénzügyi eredmények, az események, a versenypozíciók és a 
termékfejlesztések. Ezek az előretekintő kijelentések – mint minden üzleti tevékenység globális 
környezetben – mindig bizonytalansággal járnak. Az ilyen előretekintő kijelentések számos 
kockázatnak, bizonytalanságnak és egyéb tényezőnek vannak kitéve, beleértve, de nem 
kizárólagosan, a Knorr-Bremse közzétételeiben leírtakat. Ha ezen kockázatok, bizonytalanságok 
vagy egyéb tényezők közül egy vagy több megvalósul, vagy a mögöttes várakozások nem 
valósulnak meg, vagy a feltételezések tévesnek bizonyulnak, a Knorr-Bremse tényleges eredményei, 
teljesítménye vagy eredményei lényegesen eltérhetnek a vonatkozó előrejelzésben leírtaktól. látszó 
nyilatkozatok. Az ilyen előretekintő kijelentések azonosíthatók olyan szavakkal, mint például „elvárni”, 
„akarni”, „előrelátni”, „szánni”, „tervezni”, „hinni”, „keresni”, „becsülni”, „akarat”, „tervezni”. ”, vagy 
hasonló jelentésű szavak. A Knorr-Bremse nem áll szándékában, és nem is vállal kötelezettséget 
arra, hogy előretekintő nyilatkozatait rendszeresen frissítse vagy felülvizsgálja a várttól eltérő 
fejlemények fényében.
Ez a kiadvány olyan kiegészítő pénzügyi mérőszámokat is tartalmazhat, amelyeket a vonatkozó 
pénzügyi beszámolási keretrendszer nem határozott meg egyértelműen, és amelyek alternatív 
teljesítménymérők vagy lehetnek (nem GAAP-mérőszámok). A Knorr-Bremse nettó eszközeinek, 
pénzügyi helyzetének és működési eredményeinek értékeléséhez ezeket a kiegészítő pénzügyi 
adatokat nem szabad elkülönítve vagy alternatívaként használni a konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban bemutatott és a vonatkozó előírásoknak megfelelően meghatározott pénzügyi 
adatokkal szemben. pénzügyi beszámolási keretrendszer. A hasonló elnevezésű alternatív 
teljesítménymutatókat bejelentő vagy leíró más vállalatok számításai az azonos vagy hasonló 
terminológia használata ellenére változhatnak.

mailto:alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com
mailto:andreas.spitzauer@knorr-bremse.com
mailto:kai.gloystein@knorr-bremse.com



