TISKOVÁ ZPRÁVA
6. ledna, 2021
SAINT-GOBAIN: PRODEJE VE 4. ČTVRTLETÍ VÝZNAMNĚ PŘEKONALY OČEKÁVÁNÍ
REKORDNÍ PROVOZNÍ MARŽE V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2020
Tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2020 dle odhadu výrazně překonají očekávání a dosáhnou přibližně 10,2
miliardy EUR, což představuje organický růst* více než 6 %, se silnou cenovou dynamikou.
Výsledky v druhé polovině roku podpořil pozitivní vývoj na většině trhů, kde Skupina podniká, úspory
nákladů a úspěšná optimalizace portfolia v rámci programu „Transform & Grow“, snížení diskrečních
nákladů a velmi pozitivní poměr cen k nákladům.
Za těchto podmínek překročí provozní zisk ve druhé polovině roku 2020 2 miliardy EUR, což představuje při
srovnatelném základě* růst o více než 20 % ve srovnání s druhou polovinou roku 2019. Provozní marže ve
druhé polovině roku 2020 proto dosáhne rekordní úrovně.
Kompletní roční výsledky pro rok 2020 budou, spolu s výhledem do roku 2021, zveřejněny 25. února 2021.
* Na základě srovnatelné struktury Skupiny a směnných kurzů.

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 výzv y
udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu.
€42.6 mld obrat v roce 2019

Působí v 68 zemích světa
Více než 170 000 zaměstnanců
Pro více informací o Saint-Gobain
Navštivte www.saint-gobain.cz
a sledujte nás na twitteru @saintgobain
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