Vážené kolegyně, vážení kolegové
Bohužel se nedalo zabránit druhé vlně epidemie. Tahle je ale mnohem těžší než ta první.
Během zimních měsíců je pro nás tato zátěž o to výraznější. Lockdown, nebo částečný
lockdown, jak byste to mohli nazvat, je jen dodržováním toho, co nám bylo uloženo na jaře:
Dodržujte rozestupy, noste ochranu úst a nosu, a to nejen tam, kde je povinné. Dodržujte
pravidelnou hygiene rukou a omezte kontakty, pokud je to možné. Ve skutečnosti nejde o
nic nového.
Vím, že to není pro nikoho snadné snášet, ale musíme. Dokud nebude dostatečná
proočkovanost mezi lidmi, musíme uznávat odborná fakta a zůstat trpěliví sami k sobě a
ke svým bližním. Zde je potřeba ocenit a přiznat neuvěřitelný úspěch vědy. Očkování je
však velmi osobním rozhodnutím každého z nás. Já osobně se nechám očkovat hned, jak
to bude možné. Faktem je, že pouze v případě, že velká část populace je imunní, tento
virus se již nebude moci šířit. Omezení, se kterými nyní musíme žít, se stanou minulostí.
Co zbyde po této krizi? Neuvěřitelně masivní ekonomické škody. V určitém okamžiku bude
muset být dluh splacen. Ne každá společnost to přežije, zejména ty, které musely být
uzavřeny jako součást přijatých opatření. Za pár let pravděpodobně pochopíme, jak se
změnily naše životy, naše životní prostředí, náš volný čas; vše, co nás vlastně dělá tím,
čím jsme.
Pro Společnost Possehl Electronics byl tento rok ve znamení velmi hlubokých krizí a
úžasného zotavení. Jak víte, druhé čtvrtletí bylo špatné pro všechny společnosti
POSSEHL ELECTRONICS. Třetí čtvrtletí bylo o něco lepší a čtvrté překonalo naše
očekávání. Ať už v automobilovém nebo polovodičovém průmyslu. Poptávka roste všude,
naše objednávky se zvyšují a zrychluje se náběh výroby nových produktů. Byli jsme také
schopni vyhrát velmi náročné nové projekty v každé oblasti. Naši zákazníci po celém světě
nám důvěřují. Ale musíme vědět jednu věc; tato situace vznikla v důsledku silného oživení
čínského trhu. Mírné zlepšení vykazuje i severoamerický trh. Evropa však ještě není
připravena. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Přinejmenším to vypadá dobře v
posledním čtvrtletí roku 2020 a prvním čtvrtletí roku 2021.
Co to pro nás znamená: už žádné zkácení pracovní doby (kurzarbeit) v Německu nebo
žádné další přerušit výroby v závodech v Asii. Spíše nás čeká vice práce. Tato situace v
případě společnosti POSSEHL ELECTRONICS kontrastuje s avizovaným omezováním
výroby případně snižováním personálu u našich koncových zákazníků a jejich dodavatelů.
Situace v ostatních oblastech je ještě napjatější. 40 % pokles obratu v leteckém průmyslu,
významné ztráty v hotelnictví a gastronomii. Kromě toho jsou existenčně ohroženi ti, kteří
se živí uměním a kulturou.

V POSSEHL ELECTRONICS vypadá situace mnohem lépe. V tuto chvíli máme hodně
práce, a životaschopnost firmy POSSEHL ELECTRONICS není ohrožena. I kdyby se
vyrábělo méně aut, zvyšuje se podíl elektronizace, rozšiřuje se použití asistenčních
systémů v automobilech. Nadále se bude zvyšovat digitalizace všech životních
aspektů. Všechny naše lokality z toho budou mít prospěch.
Jsme dobře připraveni a doufejme, že můžeme rok 2020 uložit “ad akta”. V budoucnu
bude i nadále existovat mnoho výkyvů a nejistot. Každý den ukazujeme, že se s těmito
různými situacemi dokážeme dobře vyrovnat. Děkuji vám všem za vaše přispění.
Vánoce a přelom roku budou letos jiné. Možná to taky není od věci. Trochu více
melancholie, opatrnosti a klidu. Bez ohledu na to zda a jaké náboženství člověk
vyznává. Bude-li to možné, rozjímejte, otevřeně jednejte se svými bližními a vyhýbejte
se osamělosti. Přeji nám všem hodně úspěchů.

Prožijte pěkné Vánoce a pohodové dny na konci roku a vstupte dobře do nového roku.
Těšíme se na společný rok 2021.
Zůstaňte Vy i Vaši blízcí zdraví.
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