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Dækgigant offentliggør endnu et overskud
Med en fremgang i omsætningen på 3,4 pct. ruller det derudaf for
tyske Continental. Virksomheden tilpasser sig den forandrende
bilindustri og investerer blandt andet massivt i software, der kan
udvikle intelligente løsninger til køretøjer
Der er fart på forretningen hos den tyske dækproducent Continental. 2016-regnskabet, der blev
offentliggjort på et pressemøde torsdag i koncernbyen Hannover, viser en stigning i
nettoomsætningen til 40,5 mia. euro i 2016 mod 39,2 mia. euro i 2015. Det er en fremgang på 3,4
pct. Bundlinjen følger med og viser et overskud på 2,8 mia. euro, hvilket er en fremgang på 2,8 pct.
fra 2015.
Fokus på sikkerhed og teknologi
Continental udvikler ikke kun dæk. Koncernen har flere end 13.500 softwareudviklere, der sammen
med udviklingsingeniører og specialister fra de forskellige forretningsområder udvikler løsninger,
der dels har fokus på at nedbringe uheld og ulykker i trafikken, dels har fokus på mere
bæredygtige løsninger til auto- og transportsektoren.
- Indsatserne koncentrerer sig i stigende omfang om at udvikle fremtidens intelligente løsninger
inden for transport. Det kan man aflæse på regnskabet, der fortæller, at Continental har investeret
massivt i blandt andet software i 2016. Bilindustrien vil de kommende år gennemgå en enorm
forandringsproces. Det har vi taget højde for i vores forretningsmodel, fortæller adm. direktør i
Continental Dæk Danmark A/S, Georg Nielsen.
Det er eksempelvis Continental, der står bag den avancerede fodgængerradar, som er
standardudstyr i alle nyere VW Tiguan-modeller, ligesom Continental har udviklet et effektivt
system, der overvåger dæktrykket, mens man kører.
- Begge dele er eksempler på ny teknologi, der øger sikkerheden i trafikken. Noget, Continental
har et enormt fokus på, blandt andet igennem den verdensomspændende Vision Zero-kampagne,
der sigter mod zero uheld i trafikken, fortæller Georg Nielsen. Lokalt i Danmark har man netop
indledt et samarbejde med Børneulykkesfonden, hvor man i de kommende tre år vil gennemføre
en række events og tiltag rundt om i Danmark med henblik på at reducere antallet af børn og unge,
der kommer til skade i trafikken.
FAKTABOKS: Continental-koncernen
Med en omsætning på 40,5 mia. € i 2016 er Continental blandt verdens førende leverandører til bilindustrien.
Koncernen, der i dag beskæftiger 220.000 ansatte i flere end 55 lande, er opdelt i fem divisioner: Chassis &
Safety, Interior, Powertrain, ContiTech og Tire. Tire-divisionen er en af verdens største producenter af dæk
til personbiler, varevogne, lastbiler og busser ligesom enheden udvikler og markedsfører et omfattende
produktprogram inden for industrielle dæk til blandt andet gaffeltrucks og fly-carriers. De øvrige divisioner
udvikler bl.a. avancerede teknologiske og miljøvenlige løsninger til fremme af trafiksikkerheden.
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Adm. direktør Georg Nielsen, Continental Dæk Danmark A/S, georg.nielsen@conti.de – Telefon 43 23 04 45
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Yderligere information
 Pressemeddelelser fra Continental-koncernen: http://www.continentalcorporation.com/www/pressportal_com_en/
 Continental mediacenter: http://www.continental-tires.com/transport/media-services/newsroom
 Continental videoportal: http://videoportal-en.continental-corporation.com/home
 International website: www.continental-corporation.com
 Dansk website: http://www.continental-daek.dk/
 Specielt om denne pressemeddelelse: http://www.continentalcorporation.com/www/pressportal_com_en/themes/basic_information/fiscal-year-2016-continental/
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Er til fri benyttelse – og flere kan fremsendes:

Med en omsætning på 40,5 mia. € i 2016 er
Continental blandt verdens førende
leverandører til bilindustrien. Koncernen, der i
dag beskæftiger 220.000 ansatte i flere end 55
lande, er opdelt i fem divisioner: Chassis &
Safety, Interior, Powertrain, ContiTech og Tire.

- Fokus vil de kommende år
fortsat være på at udvikle
fremtidens intelligente løsninger
inden for transport. Bilindustrien
vil de kommende år gennemgå
en enorm forandringsproces. Det
har vi taget højde for i vores
forretningsmodel, fortæller adm.
direktør Georg Nielsen fra
Continental Dæk Danmark A/S.
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