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Praha, 21. března 2022
Skupina Saint-Gobain vykázala za rok 2021 rekordní výsledky hospodaření
Čisté příjmy opakovaně rostly, meziročně přes 90 %
V roce 2021 zaznamenala Skupina Saint-Gobain rekordní organický růst 18,4 %.
Provozní příjmy dosáhly 4 507 milionů EUR a marže během tří let narostla na 10,2
%. Opakované čisté příjmy Skupiny dosáhly celkem 2 815 milionů EUR, což je
nárůst o 91 % oproti roku 2020. Volný cash flow vzrostl oproti roku 2019 o 56 %
na 2 904 milionů EUR. Světovému lídru v lehkých konstrukcích a udržitelném
stavebnictví se dařilo plnit i závazky vůči životnímu prostředí. Udržitelná řešení
v současné době představují 72 % příjmů Skupiny.
Skupina Saint-Gobain zaměřená na vývoj, výrobu a prodej stavebních materiálů
zaznamenala v roce 2021 rekordní výsledky, k nimž ve výrazné míře přispěla kulturní
i finanční transformace firmy založená na působení v rychle rostoucích segmentech,
odprodeji některých aktivit i významném pokroku v oblasti udržitelnosti. Skupině rostly
příjmy, marže i výnosy pro akcionáře. Organický růst společnosti meziročně vzrostl
o 18,4 %, oproti roku 2019 pak o 13,8 %. Opakované čisté příjmy Skupiny se vyšplhaly
na rekordních 2 815 milionů eur, což představuje 91% nárůst ve srovnání
s předchozím rokem.
Výnosy pro akcionáře za rok 2021 činí 1,2 mld € prostřednictvím zpětného odkupu
akcií a dividend. Celkový výnos akcionářů TSR je na úrovni 69 % za celý rok.
Doporučená dividenda za rok 2021 je 1,63 € (vyšší o 23 %) se závazkem odkupu akcií
v hodnotě nejméně 400 mil € v roce 2022. Výkonnostně si Skupina také polepšila, její
světová produkce se za poslední dva roky zvýšila o 6,2 %.
„Rekordní tržby dosažené v roce 2021 potvrzují, že Skupina po dvouletém procesu
změny řízení organizace vstoupila do nové éry. Společnost se etablovala jako
významný globální hráč v rychle rostoucích segmentech, jako jsou například stavební
chemikálie,” uvádí generální ředitel Saint-Gobain Benoit Bazin.
„Plně v linii Skupiny jsme velmi dobré výsledky za Saint-Gobain zaznamenali i v České
republice. ČR přitom byla významným přispěvatelem úspěchu Skupiny v rámci celého
regionu východní Evropy,” dodává Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain pro
ČR a východní Evropu. Konkrétní čísla za český trh však budou v souladu
s legislativou plně zveřejněny až v průběhu prvního pololetí tohoto roku.
Nad očekávání pak společnost naplňuje svou vizi také v oblasti udržitelnosti. Zavázala
se, že do roku 2050 dospěje k uhlíkové neutralitě, a navzdory výraznému meziročnímu
nárůstu produkce se jí již nyní kontinuálně daří redukovat emise oxidu uhličitého. Nově
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klimatu, konkrétně snaha o udržitelnou výstavbu a dekarbonizaci průmyslu. „SaintGobain jakožto světový lídr v oblasti lehkých konstrukcí a udržitelného stavebnictví
hraje při dosahování uhlíkové neutrality klíčovou roli – a v současné době jeho
komplexní nabídka řešení udržitelnosti pro zákazníky představuje 72 % celkových
tržeb Skupiny,” dodává Bazin. Řešení, která Saint-Gobain prodává, zabraňují po celém
světě 1 300 milionům tun emisí CO2, což je čtyřicetinásobek uhlíkové stopy Skupiny za
rok 2020.
„Také v Česku následujeme strategii Skupiny a máme připravený plán na snižování
uhlíkové stopy, úsporu vody nebo náhradu základních vstupních surovin recyklovaným
materiálem. První cíle jsme si stanovili již pro roky 2025 a 2030. Náš plán zahrnuje
opatření ve výrobních postupech, využívání bezemisních zdrojů elektrické energie,
optimalizaci dopravy ve spolupráci s našimi dodavateli nebo náhradu primárních
zdrojů. Ve spolupráci s našimi velkými zákazníky, mezi které patří například Skanska
nebo JRD, jsme také velmi aktivní v zavádění recyklace našich materiálů v průběhu
výstavby,“ uzavírá Tomáš Rosák.
Kompletní původní tiskovou zprávu v anglickém jazyce naleznete ZDE.
O Skupině Saint-Gobain
Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život
každého z nás a naši budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme, a jsou
součástí každodenního života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha
průmyslových řešeních. Poskytují nám komfort, výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné
výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu.
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Působí v 68 zemích světa
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