SCA tampa „Essity“!

DUK - Dažnai užduodami klausimai
Bendroji informacija
1. Kas įvyks 2018 m. sausio 2 d.?
Visose šalyse (išskyrus Rusiją ir Ukrainą) juridiniai asmenys, kurių
pavadinimas yra SCA, toliau veiklą vykdys pavadinimu „Essity“.
-

Tikimasi, kad Rusijoje ir Ukrainoje veikiančių juridinių asmenų
pavadinimai galutinai bus pakeisti iki 2019 m. sausio 1 d. Tokį laiko
skirtumą daugiausia lemia ilgos medicinos prietaisų registravimo
procedūros.

-

Dėl strateginių ir reglamentavimo priežasčių „BSN medical“ pervardijimo
tvarkaraštis bus kitoks. Nuo įtraukimo į biržos sąrašus visuose
„BSN medical“ logotipuose bus įtraukta eilutė „an Essity company“
(„Essity“ bendrovė).

2. Kas pasikeis?
Ant siunčiamų dokumentų, pavyzdžiui, sąskaitų faktūrų, nuo 2018 m. sausio 2 d.
bus UAB „Essity Lithuania“ juridinio asmens pavadinimas. Nuo tos dienos visus
bendrovės ženkluose, rinkodaros ir komunikacijos medžiagoje, taip pat ant
pakuočių esančius SCA logotipus ir pavadinimą pradėsime keisti į „Essity“.
3. Kas liks nepakitę?
Nesikeis registracijos kodas, banko sąskaitų numeriai ir PVM mokėtojų
kodai, taip pat visų „Essity“ juridinių asmenų adresai.
4. Ar keisis mano pakuotė, t. y. SKU numeriai, sistemos identifikaciniai
kodai, brūkšniniai kodai ar apipavidalinimas?
Niekas nesikeis, išskyrus apipavidalinimą, susijusį su logotipu, ir teksto eilutes,
kuriose bus nurodytas naujojo „Essity“ juridinio asmens pavadinimas.
5. Ar pakeisite pakuotę, kad būtų nurodyta „Essity“?
Taip, vėliau ant savo pakuočių nurodysime „Essity“ identifikacijos
informaciją vietoj SCA informacijos. Tai darysime etapais. Tikimės šį
pakeitimą baigti per 2 metus, tačiau kai kurioms vietovėms ir tam tikriems
produktams, pavyzdžiui, medicinos prietaisams, užteks trumpesnio laiko.
6. Ar SCA pavadinimas ir logotipas ateityje bus saugomi?
Kas tuo rūpinasi?
Pavadinimas ir logotipas toliau priklausys įmonei „SCA, the Forest Products
company“. „Essity“ turi teisę naudoti SCA pavadinimą ir logotipą pavadinimo
keitimo tikslais artimiausius 8 metus.

Informacija apie kasdienę verslo veiklą
1. Kaip galiu susisiekti su „Essity“ darbuotojais?
Visi darbuotojai bus pasiekiami naujais elektroninio pašto adresais
(xxx.xxx@essity.com). Kol nebus pranešta kitaip, adresai, besibaigiantys
„sca.com“, ir toliau veiks. Rekomenduojame kuo greičiau „sca.com“
pakeisti į „essity.com“. Pašto ir fiziniai adresai, taip pat telefono numeriai
nepasikeis.
2. Ar pakeitus pavadinimą klientams nekils sunkumų dėl užsakymų ir
sąskaitų faktūrų?
Įprasta tvarka dėl užsakymų nesikeis, tačiau sąskaitos faktūros bus
išrašomos UAB „Essity Lithuania“ juridinio asmens vardu ir su „Essity“
logotipu.
3. Ar klientai gali įtraukti „Essity“ juridinio asmens pavadinimą į savo
sistemas jau 2017 m., pavyzdžiui, tam, kad pateiktų užsakymus,
kurie bus vykdomi 2018 m.?
Taip, gali, tačiau svarbu, kad 2017 m. vykdomi užsakymai būtų
registruojami SCA juridinio asmens vardu.
4. Ar klientai turės pasirašyti naują sutartį su „Essity“?
Naujas sutartis sudarysime UAB „Essity Lithuania“ vardu. Iki šiol su SCA
sudarytos sutartys toliau galios.
5. Ar pasikeis mūsų klientų ar vartotojų prekių ženklai?
Ne, mūsų prekių ženklai nepasikeis.
6. Ar išliks prekių numeriai, EAN kodai, ISO 9001, ekologiškumą
žyminčios etiketės ir kiti aplinkosaugos sertifikatai?
Taip, išliks visų gaminių numeriai ir kodai. Ekologiškumą žyminčios
etiketės ir kiti aplinkosaugos sertifikatai toliau galios. Kai pasikeis juridinių
asmenų pavadinimai, atsiųsime naujienas pateikdami naują pavadinimą,
jei to reikalaujama pagal įstatymą.
7. Ar reikėtų pradėti naudoti „Essity“ logotipą komunikacinėje
medžiagoje ir interneto svetainėse?
Esame užsibrėžę per 2018 metus SCA pakeisti į „Essity“ visoje rinkodaros
medžiagoje. Prireikus atsiųsime naujus logotipus (failai su „Essity“ logotipu
pridėti prie laiško).
8. Kokios svetainės pasikeis?
Sukūrėme naujas „Essity“ svetaines www.essity.com. Prekių ženklų
svetainės keisis tik tiek, kad jų tekstuose SCA pavadinimas bus pakeistas
į „Essity“.
9. Ar galime toliau pardavinėti gaminius su SCA prekės ženklu?
Priklausomai nuo atitinkamų gaminių galiojimo terminų, gaminiai su SCA
pavadinimu arba logotipu galės būti pardavinėjami ateinančius 8 metus.

Pagal „Essity“ sudarytą sutartį su „SCA, the Forest Products company“ tiek
laiko turime leidimą naudoti SCA pavadinimą.
10. Ar gali būti, kad SCA išorinėje pakuotėje bus „Essity“ vidinė pakuotė
arba atvirkščiai?
Dėl gamybos sudėtingumo gali būti, kad kurį laiką tam tikri gaminiai bus
tiekiami mišriuose pakuotėse, išskyrus medicinos prietaisus ir griežtai
reglamentuojamus gaminius.

Klausimai, susiję su „Professional Hygiene“
1. Ką reikėtų ir ką galima pranešti savo klientams?
Pateiksime pagrindinių pasikeitimų apžvalgą, kad galėtumėte informuoti
savo organizaciją ir klientus.
2. Kaip tai atsilieps rinkoje esantiems „Tork“ dozatoriams?
SCA įmonės logotipą pašalinsime nuo naujų „Tork“ dozatorių. Bus tokių
situacijų, kai toliau tieksime dozatorius su SCA logotipu arba be jokio
logotipo, su kitokiais (ne „Tork“) prekių ženklais. Stengsimės, kad tas
laikotarpis būtų kuo trumpesnis, vis dėlto keisti dozatorių logotipus nėra
privaloma teisiniu požiūriu.
3. Ar galiu toliau naudoti atsargines dalis su SCA pavadinimu
ir logotipu?
Tokias dalis galima naudoti aštuonerius metus.
4. Ar tebegalios TADP kontaktai su SCA adresu ir pavadinimu?
Sutarties dėl dozatorių formoje atitinkamas UAB „Essity Lithuania“ juridinio
asmens pavadinimas atsiras nuo 2018 m. sausio 2 d. Tačiau jei klientas
pateiks anksčiau gautą sutartį su SCA pavadinimu ir logotipu, tokią sutartį
galime priimti. Šios ir kitos iki nurodytos datos SCA vardu sudarytos
sutartys toliau galios. Siekiame, kad pavadinimo pakeitimas būtų kuo
paprastesnis.

