
 

  Vi är Essity - tidigare SCA Hygiene 

Det här området kan användas för att beskriva företaget med text 
Säte <Reg. kontor>. Registreringsnummer <Reg.nr>.  
Momsregistreringsnummer <Momsnr>  

 <Postadress> -Använd SCA:s 

juridiska adress! 

Tel:  <Företagstelefon>  

Fax: <Företagsfax>  

www.essity.com 

 

 
FAQ - Vanliga frågor 
 

 

• Hur kan jag kontakta Essitys personal? All personal har nya e-
postadresser (xxx.xxx@essity.com) men du kan även fortsätta att 
använda e-postadresserna sca.com. Post- och fysiska adresser och 
telefonnummer kommer att förbli oförändrade. 
 

• Kommer  förpackningarna att ändras för att omfatta Essity? Ja, med 
tiden kommer emballaget på våra produkter att omfatta Essity-identifiering i 
stället för SCA-identifiering. Detta kommer att bli en stegvis övergång. Vi 
kommer att meddela dig när den är klar. Namnet Tork kommer inte att 
ändras. 
 

• Måste jag skriva ett nytt kontrakt med Essity? Inte ännu. Vi strävar 
efter att byta namn på de juridiska bolagen från SCA till Essity under 
Q4.   
Dock är ditt nuvarande kontrakt med SCA fortfarande giltigt. 
 

• Kommer Essitys namn att stå på fakturan? Kommer Essity att ha 
ett nytt momsregistreringsnummer eller 
registreringsnummer? SCA kommer att fortsätta stå på dina fakturor 
tills vi byter namn på de juridiska bolagen. Moms- och/eller 
registreringsnummer kommer inte att ändras. 
 

• Kommer varumärkena att ändras? Nej, våra varumärken Tork, Tena, 
Libero, Libresse och Edet ändras inte. 
 

• Kommer mina produkter att behålla artikelnummer, EAN, 
miljömärkning och andra certifieringar? Ja, alla produkter kommer 
att behålla aktuella artikelnummer och koder. Miljömärkningar och andra 
miljöcertifieringar kommer att fortsätta vara giltiga med Essity. När de 
juridiska bolagen  ändras skickar vi uppdateringar med det nya namnet 
om det är juridiskt nödvändigt. 
 

• Bör jag börja använda Essitys logotyp i något sammanhang? Nej, 
vi vill att den här förändring ska sammanfalla med namnändringen på 
SCA:s de juridiska bolag. Vi kommer att meddela dig i god tid när denna 
ändring ska ske.  
 

• Kommer Essity att fortsätta fokusera på hållbarhet och att 
produkterna produceras på ett hållbart sätt? Ja, Essity har ett starkt 
hållbarhetsfokus. Detta omfattar samma miljömässigt hållbara 
produktionsprocesser som vi utövade som SCA.  
Fortsatt utveckling av hållbara innovationer och vårt engagemang för 
mål inom FN:s hållbara utvecklingsmål som omfattar båda dessa med 
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fokus på miljön och de som riktas mot hygien och hälsa. 
 

• Kommer  webbplatserna att ändras? Vi har lanserat en ny webbplats 
för Essity på www.Essity.se. Webplatsen för tork.se kommer kvarstå.  
 

• Kommer mina TKC-dispenserkontrakt att förändras? Nej, alla 
nuvarande kontrakt kan fortfarande ändras och kommer att fortsätta 
vara giltiga tills vidare. 
 
 


