SCAst Essityks!

KKK - Korduma kippuvad küsimused
Üldine teave
1. Mis juhtub alates 2. jaanuarist 2018?
Kõik SCA nime all tegutsenud üksused üle maailma (v.a Venemaa ja
Ukraina) nimetatakse ümber Essityks ja need hakkavad tegutsema uue
nime all.
-

Venemaa ja Ukraina juriidiliste isikute ümbernimetamine viiakse
eeldatavasti lõpule 1. jaanuariks 2019. See erinev ajastus tuleneb
peamiselt meditsiiniseadmete pikkadest registreerimisprotseduuridest.

-

BSN Medical ümbernimetamisel on strateegilistel ja regulatiivsetel
põhjustel teistsugune ajakava. Alates börsil registreerimise kuupäevast
lisatakse kõigile BSN Medicali logodele tekst „an Essity company”.

2. Mis muutub?
Väljaminevatele dokumentidele, nt arvetele, on alates 2. jaanuarist 2018
märgitud Essity juriidiliste isikute nimed. Sellest kuupäevast hakkame
muutma kõiki SCA logosid ja nimesid Essityks firmasümboolikal, meie
turundus- ja kommunikatsioonimaterjalidel ning pakenditel.
3. Mis jääb samaks?
Ühegi Essity juriidilise isiku registreerimisnumber, pangakontode numbrid,
käibemaksukohustuslase numbrid ega aadressid ei muutu.
4. Kas minu pakendid muutuvad, st SKU-numbrid, süsteemitähised,
vöötkoodid või kujundus?
Muudetakse ainult logoga seotud kujundust ja tekstistringe, milles on meie
Essity juriidilise isiku nimi.
5. Kas muudate Essity kaubamärgi kajastamiseks pakendeid?
Jah, aja jooksul asendatakse meie tootepakenditel SCA kuvand Essity
kaubamärgiga. See üleminek toimub järk-järgult ja on plaanis viia lõpule
2 aasta jooksul, kuid mõne valdkonna ja toote (nt meditsiiniseadmete)
puhul on tähtaeg lühem.
6. Kas SCA nimi ja logo on kaitstud ka tulevikus? Kes selle eest
hoolitseb?
Puidutoodete ettevõte SCA on edaspidi SCA nime ja logo omanik ning
kaitsja. Essityl on õigus kasutada SCA nime ja logo seoses üleminekuga
järgmise 8 aasta jooksul.

Teave igapäevase äritegevuse kohta
1. Kuidas Essity töötajatega ühendust võtta?
Kõigil töötajatel on uued meiliaadressid (xxx.xxx@essity.com). Kuni pole
teisiti öeldud, toimivad ka meiliaadressid lõpuga sca.com. Soovitame
muuta aadressid sca.com esimesel võimalusel aadressideks essity.com.
Postiaadressid ja telefoninumbrid jäävad samaks.
2. Kas kliendid suudavad üleminekul tellimusi ja arveid õigesti
vastu võtta?
Meie kliendid saavad võtta tellimusi vastu tavapärasel viisil, kuid meie
arved väljastatakse Essity juriidilise isiku nime ja Essity logoga.
3. Kas kliendid võivad näiteks 2018. aasta tarnete tellimisel oma
süsteemides juba 2017. aastal Essity juriidilisele isikule üle minna?
Jah, see on võimalik, eeldusel, et nende 2017. aasta tellimused ja tarned
toimuvad õige SCA juriidilise isiku nimel.
4. Kas kliendid peavad allkirjastama Essityga uue lepingu?
Uued juriidiliselt kehtivad lepingud või kokkulepped tehakse Essity nimel.
Kõik olemasolevad SCA lepingud jäävad kehtima.
5. Kas meie kliendi- või tarbijakaubamärgid muutuvad?
Ei, meie kaubamärgid ei muutu.
6. Kas toodete artiklinumbrid, vöötkoodid, ISO 9001, ökomärgised ja
muud keskkonnasertifikaadid jäävad samaks?
Jah, kõigi toodete artiklinumbrid ja koodid jäävad samaks. Ökomärgised ja
muud keskkonnasertifikaadid jäävad kehtima. Juriidiliste isikute nimedega
seotud muudatuste korral anname uuesti nimest teada, kui see on
seadusega nõutav.
7. Kas peaksime hakkama suhtlusmaterjalidel ja veebisaitidel Essity
logo kasutama?
2018. aasta jooksul on eesmärk mina kõigis turundusmaterjalides SCA-lt
Essityle üle. Edastame teile vajaduse korral uued logod (Essity logoga
failid saadetakse meilimanusena).
8. Millised veebilehed muutuvad?
Tegime Essity jaoks uued veebilehed: www.essity.com. Kaubamärkide
veebilehed ei muutu, kuid andmed, mis sisaldavad SCA nime,
asendatakse Essityga.
9. Kas võime SCA kaubamärgiga tooteid edasi müüa?
Arvestades vastavaid toodete aegumiskuupäevi, võib SCA nime või
logoga tooteid järgmise 8 aasta jooksul edasi müüa. Essityl on
puiduettevõttega SCA leping, mis lubab meil SCA nime sellel perioodil
kasutada.

10. Kas hakkame nägema kombinatsioone SCA välispakendist ja Essity
sisepakendist või vastupidi?
Tootmise keerukuse tõttu võib piiratud aja jooksul toodete segapakendeid
ette tulla, v.a meditsiiniseadmete ja konkreetselt reguleeritud toodete puhul.

