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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD  

Förra veckan kungjorde vi Carlisles finansiella resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020. Innan vi går in på 

siffrorna vill jag att vi ägnar en tanke åt de liv som gått förlorade runt om i världen på grund av COVID-19-

pandemin 2020, och reflekterar över den betydande inverkan denna händelse utan motstycke hade och fortsätter 

att ha på Carlisles anställda, leverantörer och kunder. Jag är fortfarande mycket stolt och tacksam över att du 

engagerar dig och följer våra riktlinjer för hälsa och säkerhet, och samtidigt uppfyller våra kunders högt ställda 

förväntningar. I slutändan gör dina och dina medarbetares ansträngningar det möjligt att försörja era familjer och 

stödja de samhällen ni bor i. 

Även om oplanerade nedgångar på våra nyckelmarknader minskade Carlisles totala försäljning och resultat för 

2020 visade vår affärsmodell sin styrka. Särskilt inom Carlisle Construction Materials, där årets fjärde kvartals 

försäljning översteg föregående års fjärde kvartal (före pandemin) och intäkterna nådde en rekordhög nivå. Detta 

resultat är ett bevis på CCM:s toppresterande, hängivna och skickliga globala team. CCM beredde även väg för 

2021 och ännu längre framåt genom att utvidga och förbättra sina nyare plattformar inom arkitektoniska metaller 

och polyuretaner, utveckla nya produkter och göra betydande åtaganden för att utöka sin verksamhet i Europa.  

Carlisle Interconnect Technologies stod 2020 inför rekordstora nedgångar i sin verksamhet inom kommersiellt 

flyg som ett resultat av en kraftig nedgång av flygresor till följd av COVID-19-pandemin. Under denna svåra tid 

fokuserade CIT-teamet på att utöka sin avdelning för medicinska produkter och fortsatte att investera i sina 

verksamheter inom testning och mätning samt sensorer. Carlisle Fluid Technologies överträffade förväntningarna 

under fjärde kvartalet med bättre resultat och introduktion av nya spännande produkter. Slutligen gick Carlisle 

Brake & Friction in i 2021 med förbättringar på sina slutmarknader och bättre utsikter för sina kärnprodukter. 

Under 2020 fick vi även fart på vår hållbarhet, och på våra initiativ för mångfald och inkludering. Vi ökade 

mångfalden i vår ledningsgrupp, fortsatte våra Carlisle-utbildningsprogram för ledarskap, införde en minimilön på 

15 USD per timme och uppnådde lika lön för lika arbete oavsett kön för våra anställda i USA. Vi fortsatte även att 

driva ett antal återvinnings- och återanvändningsprogram och andra prestationer för att spara energi, minska 

utsläppen av växthusgaser och bidra till ett hållbart byggande.  

Förra veckan genomförde vår styrelse årets sista möte. Jag är glad att kunna rapportera att våra styrelseledamöter 

delar min tacksamhet över era ansträngningar under ett krävande 2020, har fortsatt förtroende för vår förmåga att 

betjäna våra kunder och investerare samt stöder Vision 2025 till fullo. Styrelsens övertygelse grundas på era 

ansträngningar och på vad ni har visat att ni kan åstadkomma i utmanande tider.  

2020 var ett krävande år. Men det sätt på vilket vi närmade oss våra utmaningar gjorde det möjligt för oss att 

framhärda och avsluta på ett starkt sätt. Den respekt vi visade varandra gjorde skillnad. Den omsorg vi visade för 

varandra gjorde skillnad. Och hövligheten i våra interaktioner gjorde skillnad. På grund av allt detta är vi redo att 

återhämta oss snabbare, bättre uppfylla våra kunders förväntningar och göra 2021 till ett år med hållbar utveckling 

mot Vision 2025.  
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