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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO  

Vorige week maakten we de financiële resultaten van Carlisle bekend over het vierde kwartaal en het volledige 

jaar 2020. Alvorens de cijfers te bespreken, willen wij u vragen even stil te staan bij de levens die in 2020 overal 

ter wereld verloren gingen door de COVID-19-pandemie, en na te denken over de aanzienlijke impact die deze 

ongekende gebeurtenis had, en nog steeds heeft, op de werknemers, leveranciers en klanten van Carlisle. Ik ben 

nog altijd bijzonder dankbaar voor uw toewijding bij het volgen van onze gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, 

en ben er trots op dat u het voor elkaar hebt gekregen om tegelijkertijd te blijven voldoen aan de belangrijkste 

verwachtingen van onze klanten. Het is dankzij uw inspanningen dat u en uw collega's voor uw gezinnen kunnen 

blijven zorgen en de gemeenschap waarin u leeft kunnen blijven ondersteunen. 

Hoewel een ongeplande terugloop in onze belangrijkste markten de totale omzet en winst van Carlisle 2020 

drukte, bleek ons krachtige bedrijfsmodel ertegen opgewassen. Vooral bij Carlisle Construction Materials, waar 

de omzet in het vierde kwartaal zelfs hoger uitviel dan in het vierde kwartaal van het jaar vóór de pandemie, en de 

winst een recordhoogte bereikte. Deze prestatie is een blijk van hulde aan het uitmuntende, toegewijde en 

bedreven wereldwijde team van CCM. CCM heeft ook de weg geëffend voor 2021 en daarna door de nieuwere 

platforms op het gebied van bouwkundige metalen en polyurethanen uit te breiden en te verbeteren, nieuwe 

producten te ontwikkelen en belangrijke verbintenissen aan te gaan om de activiteiten in Europa uit te breiden.  

Carlisle Interconnect Technologies had in 2020 te kampen met een recorddaling in de commerciële lucht- en 

ruimtevaartactiviteiten, als gevolg van een sterke terugval in het passagiersvervoer per vliegtuig door de COVID-

19-pandemie. In deze moeilijke periode heeft het CIT-team zich gericht op de groei van het segment medische 

producten en is blijven investeren in de segmenten testen, meten en sensoren. Carlisle Fluid Technologies overtrof 

de verwachtingen in het vierde kwartaal met betere prestaties en de introductie van spannende nieuwe producten. 

Tot slot is Carlisle Brake & Friction 2021 ingegaan met verbeteringen in de eindmarkten en betere vooruitzichten 

voor de kernproducten. 

In 2020 kwamen onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie ook in een 

stroomversnelling. We verhoogden de diversiteit binnen ons senior leiderschap, zetten onze Carlisle-

leiderschapstrainingsprogramma's voort, implementeerden een minimumloon van $ 15 per uur en bereikten 

loongelijkheid tussen mannen en vrouwen onder onze Amerikaanse beroepsbevolking. We zijn ook een aantal 

recycling- en herbestemmingsprogramma's en andere prestaties blijven stimuleren om energie te besparen, de 

uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en bij te dragen aan een duurzame gebouwenschil.  

Vorige week heeft onze Raad van Bestuur zijn eindejaarsvergadering gehouden. Het verheugt mij te kunnen 

melden dat onze bestuurders mijn dankbaarheid delen voor uw inspanningen in een veeleisend 2020, vertrouwen 

blijven hebben in ons vermogen om onze klanten en investeerders te dienen en de Vision 2025 ten volle steunen. 

De overtuiging van de Raad is geworteld in uw inspanningen en in wat u hebt laten zien dat u kunt doen in 

moeilijke tijden.  

2020 was een moeilijk jaar. Maar de manier waarop we onze uitdagingen zijn aangegaan, stelde ons in staat om 

vol te houden en op een sterke manier te eindigen. Het respect dat we elkaar toonden, deed er toe. De zorg die we 

voor elkaar toonden, deed er toe. En de beschaafdheid van onze interacties deed er toe. Door dit alles zijn we 

klaar om sneller te herstellen, beter te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, en van 2021 een jaar van 

duurzame vooruitgang naar Vision 2025 te maken.  

Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 

Voorzitter en CEO 
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