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Hvordan kan jeg kontakte Essity-medarbeidere? Alle ansatte har fått
nye epostadresser (xxx.xxx@essity.com), men de gamle epostadressene
som slutter på sca.com vil fortsatt fungere i overskuelig fremtid.
Postadresser og leveringsadresser samt telefonnumre vil forbli uendret.
Vil pakningene bli forandret med hensyn til produsent navn? Ja,
over tid vil produktpakningene våre bli endret for å identifisere Essity i
stedet for SCA. Dette vil bli en faseinndelt utrulling. Vi vil varsle deg om
tidsplanen så snart den er fastsatt. Varemerket Tork vil ikke bli endret.
Trenger jeg å undertegne en ny avtale med Essity? Ikke ennå. Vi tar
sikte på å foreta navneendring på de juridiske enhetene utenfor Sverige
i fjerde kvartal (det er kun Essity AB i Sverige som i denne omgang har
skiftet navn). Uansett forblir din nåværende avtale med SCA gyldig som
den er.
Kommer jeg til å se Essity-navnet på fakturaer? Vil Essity ha et nytt
MVA-nummer/organisasjonsnummer? Du vil fortsatt se SCA på
fakturaer inntil vi fullfører prosessen med navneendring av våre juridiske
enheter. Vårt MVA/organisasjonsnummer vil ikke bli forandret. Ingen
detaljer vedrørende adressen vår eller vår bankinformasjon vil bli
endret. Oppsummert er det altså kun navneendring på juridiske enheter
som endres til høsten.
Vil varemerkene bli forandret? Nei, varemerkene våre vil ikke bli forandret.
Vil produktene deres beholde sine artikkelnumre,
EAN, miljøserfikater og andre sertifiseringer? Ja, alle produktene
våre vil beholde sine nåværende artikkelnumre og varekoder.
Miljøserfikater og andre sertifiseringer vil bli ivaretatt av det nye
selskapet Essity. Vi vil holde deg løpende informert om alle eventuelle
(juridiske) endringer som krever dette.
Vil Essity fortsette å fokusere på bærekraftighet, og sikre at
produkter fremstilles på en bærekraftig måte? Ja, Essity har sterk
fokus på bærekraftighet. Dette omfatter de samme miljømessig
bærekraftige produksjonsprosessene vi praktiserte som SCA,
utviklingen av bærekraftige innovasjoner, og vår forpliktelse overfor UNs
mål for bærekraft og utvikling, som inkluderer både mål som er innrettet
mot miljøet, og de som er rettet mot hygiene og helse.
Vil det bli noen endring av nettstedene deres? Vi har lansert en ny
hjemmeside for Essity på www.Essity.com. De landsspesifikke
nettstedene for merkene våre (som Tork.no) vil imidlertid ikke bli endret.
Vil mine dispenser kontakter (TADP) bli påvirket? Nei, alle
nåværende kontrakter gjelder forsatt, og disse vil forbli gyldige inntil nytt
varsel vil bli gitt.
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