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Vážení, 

 

Koncem března jsem vás poprvé kontaktoval prostřednictvím videozprávy. Uplynulé tři měsíce 
byly výzvou pro nás všechny. A úkoly se nijak nezmenšily. Všichni se chceme vyhnout druhé vlně 
infekce a dobře projít nastávající ekonomickou krizí. 

Než začneme:  

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům skupiny Possehl Electronics Group. Za jejich 
pečlivost, jejich péči o druhé, za přijetí všech nezbytných opatření, ať už povinných nebo nikoliv. 
V boji proti této pandemii musíme držet pohromadě a především se musíme postavit za slabší 
členy naší společnosti. Jsem velmi hrdý na to, že jsem součástí tohoto týmu. 

Prošli jsme všemi těmito omezeními, viděli jsme prázdné ulice, prázdné vlaky, uzavřené obchody 
a továrny. Pocítili jsme neuvěřitelný dopad všech opatření na náš hospodářský život. Naneštěstí 
to přivede mnoho jednotlivých společností, mikro-podniků, ale i středně velkých a ještě větších 
společností do krize. Až dosud velkou část problémů pokryla opatření nouzové pomoci. Ale v 
dlouhodobém horizontu to nebude stačit. Je možné očekávat, že řada společností se bude muset 
buď uzavřít, nebo prodat. 

Naše mateřská společnost L. POSSEHL a Possehl Electronics do této skupiny nepatří. Svým 
diverzifikačním přístupem udělala společnost L. POSSEHL řadu věcí správně. L. Possehl je a 
zůstává velmi zdravou společností. I Possehl Electronics je na této cestě. Naše trhy, automobilový 
průmysl a polovodičový průmysl vykazují odlišné trendy. Automobilový průmysl celkově 
jednoznačně prochází prohloubenou krizí a polovodičový průmysl bude mít v krátkodobém a 
střednědobém horizontu prospěch z urychlené digitalizace všech oblastí života. 

Co to znamená pro Possehl Electronics a co přijde?  

Měsíc květen ukázal velmi špatný prodej v Evropě a v USA / Mexiku. Na základě oficiálních 
pokynů jsme museli zastavit výrobu v našem závodu v Mexiku. Kdykoli to bylo možné, použili 
jsme nástroj „Kurzarbeitu“ - zkrácenou pracovní dobu. Ale zároveň nesmíme ztratit ze zřetele 
odpovědný proces u nových projektů. To vyžadovalo určitou flexibilitu na straně všech 
zúčastněných. I zde bych chtěl poděkovat všem, kteří se museli vypořádat s někdy obtížnými 
situacemi. Měsíc červen byl pro naše německé lokality o něco lepší. Naše pobočky v České 
republice a Mexiku vykázaly výrazně lepší prodej než v květnu, ale stále na nízké úrovni. I naši 
kolegové v Nizozemsku jsou zasaženi krizí, stejně jako naši kolegové v USA. Celkově nebyly 
výsledky dobré. Nic jiného se nedalo očekávat. Zvláštní pozornost jsme však zaměřili na tři níže 
uvedené cíle. Obzvláště nás zajímají následující body, které rovněž odpovídají směru, který jsme 
definovali na začátku krize: 

 

  



Video speech Daniel Pitschmann – CEO Possehl Electronics Group 
July 2020 
 

• Chránit naše peníze. Toho jsme dosáhli kontrolou našich výdajů, placením faktur našim 
zákazníkům a postupným snižováním našich zásob. V nadcházejících měsících bude 
snižování zásob ještě důležitější. 

 
• Bude těžké ovlivnit rozvoj nových projektů, tj. naše budoucí podnikání. 
 
• Chránit hodnotu našich podniků a především nás všech. 
 

Jak vypadají následující měsíce? Objem objednávek ve všech lokalitách ještě stále není 
uspokojivý. Je však patrný vzestupný trend. To je vidět zejména v České republice a Mexiku v 
červenci. Pro Wackersdorf bude tento měsíc stále bolestivý, ale potom se bude situace pomalu 
zlepšovat. V Niefernu se červenec zdá být méně závažný a také se pomalu zlepšuje. Žádný důvod 
k oslavě, ale můžeme říci, že jsme překonali nejnižší bod. Aktuálním nástrojem zůstává zkrácená 
pracovní doba. Nicméně v souladu s vývojem našich objednávek s ní přestáváme. Naším cílem 
zůstává zajistit hodnotu našich společností. 

Ve druhé polovině roku se tedy vzhledem ke druhému čtvrtletí projeví mírné zlepšení. Nic 
vzrušujícího, ale alespoň tak. Situace na trhu v Číně nám v tomto kontextu pravděpodobně 
pomůže. 

V Asii jsme kvůli oficiálním nařízením museli závody dočasně zavírat nebo vyrábět se značně 
redukovanou pracovní silou. To je případ našich závodů v Malajsii a Singapuru. Nyní tyto dva 
závody již opět fungují téměř normálně. Objem zakázek je v současné době stále poněkud 
omezený - částečně kvůli slabé situaci na trhu v západním světě - ale i zde je trend vzestupný. V 
asijském regionu není zkrácená pracovní doba; namísto toho se závody denně uzavírají. V Asii se 
však očekává, že čtvrté čtvrtletí bude mnohem lepší než ta předchozí. 

Situace tedy není všude stejná. Jednotlivé regiony však mají jedno společné; lidé tam čelí 
pandemii každý den. Všichni zaměstnanci skupiny Possehl Electronics Group dodržují nezbytná 
bezpečnostní pravidla, jako je nošení masek / roušek, pravidelné mytí rukou, dodržování 
vzdálenosti a respektování ostatních. Každý zaměstnanec bojuje každý den svým vlastním 
způsobem, aby zajistil, že jeho lokalita touto krizí projde. Společně zajišťujeme zachování 
hodnoty společností a činností, které nám byly svěřeny. Dosud jsme byli úspěšní. Budeme v tom 
pokračovat i v budoucnu! 

Prostřednictvím tohoto kanálu vás budu během tohoto roku i nadále kontaktovat. 

Všichni zůstávají v pohotovosti, dávejte na sebe pozor a zůstaňte zdrávi. 

 

 

 

Daniel Pitschmann 

CEO Possehl Electronics Group 

 

 

 


