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Шановний пане Марків,

з великим сумом ми в Porsche спостерігаємо за трагічними подіями в Україні. Новини, які
щодня приходять до нас із вашої країни, глибоко зворушують нас. Наша стурбованість і
солідарність з незліченною кількістю людей, які постраждали від збройного конфлікту. Ми
також глибоко засмучені неосяжними стражданнями людей, які перебувають у біді не зі
своєї вини.

Зокрема, ми турбуємось про добробут ваших співробітників у Стрию, які щоденно віддають
свої сили, щоб забезпечити виробництво кабельних мереж Leoni. Незважаючи на складні
обставини, ми щиро сподіваємося, що у Вас особисто, а також у ваших співробітників та
їхніх сімей все добре. Здоров’я та безпека наших партнерів в Україні є нашим головним
пріоритетом.

У цій надзвичайно складній та тривожній ситуації ми, безумовно, сприймаємо як подвиг,
що ваша компанія продовжує виготовляти кабельні мережі для Porsche Panamera, 911 GT3,
а також Boxster/Cayman. Особливо організація двозмінного графіку виробництва викликає
нашу глибоку повагу. Ця справжня відданість дуже цінується нами. У Porsche ми ніколи не
забудемо вашу відданість. Висловлюємо щиру подяку Вам та всім працівникам вашої
компанії. Будь ласка, передайте нашу вдячність всьому персоналу Leoni.

На жаль, наразі, залишається сподіватися на якнайшвидше припинення бойових дій і
повернення до дипломатії. Ми переконані, що довгострокове рішення може бути
досягнуто лише під егідою міжнародного права. Але найголовніше, щоб усі ви та ваші
родини подолали цю ситуацію неушкодженими.

У ці дні наші думки з вами та вашими близькими. Будьте здорові та бережіть себе. Усі наші
найщиріші побажання на ваше світле майбутнє.
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