
 

 

No “SCA” uz “Essity”! 

FAQ - Biežāk uzdotie jautājumi  

 
 
Vispārēja informācija 
 
1. Kādas pārmaiņas gaidāmas, sākot no 2018. gada 2. janvāra? 

Visas “SCA” juridiskās personas visā pasaulē (izņemot Krieviju un Ukrainu) 
tiks pārdēvētas par “Essity” un sāks darbību ar jauno nosaukumu. 

 
- Juridisko personu pārdēvēšanu Krievijā un Ukrainā plānots pabeigt 

2019. gada 1. janvārī. Atšķirības laika grafikā galvenokārt nosaka 
laikietilpīgās medicīnas ierīču reģistrācijas procedūras. 

 
- “BSN medical” laika grafiks būs atšķirīgs stratēģisku un normatīvu 

iemeslu dēļ. Sākot no brīža, kad uzņēmums tiek kotēts fondu biržā, 
visos “BSN medical” logotipos tiks iekļauta piebilde “an Essity company”.  

 
2. Kas mainīsies? 

Sākot no 2018. gada 2. janvāra, uz izejošajiem dokumentiem, piemēram, 
rēķiniem, tiks norādīti “Essity” juridisko personu nosaukumi. Sākot no šī 
datuma, mēs sāksim ieviest izmaiņas mūsu informatīvajos materiālos, 
mārketinga un saziņas materiālos, kā arī uz mūsu produktu iepakojumiem, 
nomainot visus “SCA” logotipus un nosaukumus ar “Essity”. 

 
3. Kas nemainīsies? 

“Essity” juridisko personu reģistrācijas numuri, bankas konta numuri,  
PVN reģistrācijas numuri un adreses nemainīsies.  

 
4. Vai mainīsies produktu iepakojums, piemēram, produktu numuri 

(SKU), sistēmas identifikatori, svītrkodi vai dizains? 
Nekādas citas izmaiņas nav plānotas, izņemot jaunu dizainu ar logotipu un 
teksta daļa ar “Essity” juridiskās personas nosaukumu. 

 
5. Vai tiks mainīts iepakojums, iekļaujot “Essity” nosaukumu?  

Jā, laika gaitā uz mūsu preču iepakojuma “SCA“ identifikāciju nomainīs 
“Essity” identifikācija. Šis process noritēs posmos, un to plānots pabeigt 
2 gadu laikā, tomēr dažās jomās un attiecībā uz noteiktiem produktiem, 
piemēram, medicīnas ierīcēm, laika grafiks būs īsāks. 

 
6. Vai “SCA” nosaukums un logotips tiks aizsargāts arī nākotnē?  

Kurš par to rūpēsies?  

“SCA” nosaukums un logotips pieder mežrūpniecības produktu 
uzņēmumam “SCA”, kurš arī nākotnē rūpēsies par tā aizsardzību. 
Uzņēmumam “Essity” ir tiesības izmantot “SCA” nosaukumu un logotipu 
pārejas periodā nākamos 8 gadus.  



 

 

Informācija par uzņēmuma ikdienas darbības procesiem 
 

1. Kā es varu sazināties ar “Essity” darbiniekiem?  
Visiem darbiniekiem ir piešķirtas jaunas e-pasta adreses 
(xxx.xxx@essity.com). E-pasti ar adresēm “sca.com” turpinās darboties, 
līdz tiks sniegts papildu paziņojums. Ieteicams pēc iespējas drīzāk 
nomainīt e-pasta adreses no “sca.com” uz “essity.com”. Pasta un juridiskā 
adrese un tālruņa numuri nemainīsies. 

 
2. Vai pārejas periodā klienti pareizi varēs veikt pasūtījumus un 

saņemt rēķinus? 

Mūsu klienti varēs veikt pasūtījumus, kā ierasts, taču mūsu rēķini tiks 
sagatavoti ar “Essity” juridiskās personas nosaukumu un “Essity” logotipu. 
 

3. Vai klienti var jau 2017. gadā savās sistēmās nomainīt “Essity” 
juridisko personu, piemēram, pasūtījumiem, kas tiks piegādāti 
2018. gadā? 
Jā, tas ir iespējams ar nosacījumu, ka 2017. gada pasūtījumi un piegādes 
ir jāveic, norādot pareizo, “SCA” juridiskās personas nosaukumu.  
 

4. Vai klientiem būs jāslēdz jauns līgums ar “Essity”?  

Jauni juridiski līgumi un vienošanās tiks slēgti uzņēmuma “Essity” vārdā.  
Visi esošie uzņēmuma “SCA” līgumi joprojām būs spēkā. 
 

5. Vai mainīsies mūsu klientu vai patērētāju zīmoli?  

Nē, mūsu zīmoli paliek nemainīgi. 
 

6. Vai precēm saglabāsies līdzšinējie preču kodi, EAN kodi, ISO 9001 
kodi, ekomarķējumi un citi vides sertifikācijas marķējumi?  

Jā, visām precēm saglabāsies pašreizējie preču un citi kodi.  
Precēm joprojām būs tie paši ekomarķējumi un citi vides sertifikācijas 
marķējumi. Kad tiks nomainīti juridisko personu nosaukumi, mēs jūs 
informēsim par jauno nosaukumu, ja to noteiks juridiskās prasības. 

 
7. Vai mums ir jāsāk lietot “Essity” logotips mūsu informatīvajos 

materiālos un tīmekļa vietnēs? 

Mērķis ir 2018. gada laikā panākt, lai visos mārketinga materiālos 
nosaukums “SCA” tiktu nomainīts uz “Essity”. Mēs nodrošināsim jums 
jaunos logotipus, kad tas būs nepieciešams (“Essity” logotipa faili ir 
pievienoti e-pasta ziņojumam). 
 

8. Kuras tīmekļa vietnes mainīsies?  

Darbību ir sākušas jaunas “Essity” tīmekļa vietnes: www.essity.com. 
Zīmolu tīmekļa vietnes nemainīsies, izņemot to, ka informācijā “SCA” 
nosaukums tiks nomainīts uz “Essity”. 

 
 
 

http://www.essity.com/


 

 

9. Vai mēs joprojām drīkstam tirgot produktus ar “SCA” nosaukumu un 
logotipu? 

Atbilstoši attiecīgajiem produktu derīguma beigu termiņiem produktus ar 
“SCA” nosaukumu vai logotipu drīkst tirgot nākamo 8 gadu laikā. “Essity” ir 
noslēdzis vienošanos ar mežrūpniecības produktu uzņēmumu “SCA”, 
saskaņā ar kuru šajā laika posmā ir atļauts izmantot nosaukumu “SCA”. 
 

10. Vai pastāv iespējamība, ka ārējā iepakojumā ar “SCA” nosaukumu 
varētu būt iekļauts iekšējais iepakojums ar “Essity” nosaukumu 
un otrādi? 

Ņemot vērā sarežģīto ražošanas procesu, ierobežotā laika posmā var 
gadīties, ka produktu iepakojums ir jaukts, izņemot medicīnas precēm un 
īpaša regulējuma produktiem. 

  
 

Jautājumi par profesionālās higiēnas produktiem 
 
1. Kas man jāsaka un ko es drīkstu teikt klientiem? 

Mēs jums sniegsim pārskatu par galvenajām izmaiņām, lai informētu jūsu 
organizāciju un jūsu klientus.  

 
2. Kā tas ietekmēs tirgū esošos Tork dozatorus?  

Mēs noņemsim “SCA” uzņēmuma logotipu no jaunajiem Tork dozatoriem. 
Dažos gadījumos mēs turpināsim piegādāt dozatorus ar “SCA” logotipu vai 
bez jebkāda logotipa, tikai ar Tork zīmola nosaukumu. Mēs centīsimies,  
lai šis laika posms būtu pēc iespējas īsāks, tomēr mums nav juridiska 
pienākuma mainīt logotipus uz dozatoriem. 

 
3. Vai drīkstu turpināt izmantot rezerves daļas ar “SCA” nosaukumu 

un logotipu?  
Varat turpināt izmantot šādas rezerves daļas 8 gadu periodā. 

 
4. Vai Tork dozatoru līgumi (TADP) ar “SCA” adresi un nosaukumu 

joprojām būs spēkā? 

Attiecīgais “Essity” juridiskās personas nosaukums mūsu dozatoru līguma 
veidlapā tiks mainīts, un tas stāsies spēkā 2018. gada 2. janvārī.  
Tomēr, ja klients iesniedz līgumu ar “SCA” nosaukumu un logotipu, kas ir 
noslēgts pirms šī datuma, mēs šādu līgumu drīkstam akceptēt. Šādi līgumi 
kopā ar visiem esošajiem līgumiem, kas ir reģistrēti ar “SCA” nosaukumu, 
joprojām būs spēkā. Mūsu mērķis ir padarīt nosaukumu maiņas procesu 
pēc iespējas vienkāršāku. 

 


