Kära affärspartner
Kristianstad, 4 februari, 2022
De senaste månaderna har vi som företag mött marknadsförändringarna som aldrig tidigare skådats.
Kombinationen av prisökning på pappersmassa och den enorma minskningen av pappersbrukskapaciteten (ca 3
milj. ton grafiskt papper årligen från 2019, som antingen har omvandlats till andra typer av pappersindustrier
eller stängts ned) har lett till kraftiga prisökningarna på papper.
Stängningen av Stora Ensos kuvertpappersbruk, som levererade 40 procent av pappret till kuvertindustrin,
skapade ytterligare en stress på marknaden. Prisökningen och bristen på papper och andra material, (lim,
bläck/färg, fönsterfilm, till och med träpallar).
Vi har fokuserat på att säkra tillgången på papper för att kunna fortsätta leverera kuvert. Liksom alla andra
papperskonverterare har vi varit tvungna att acceptera en rad betydande prisökningar med kort varsel.
Motiveringen har varit: "det här är priset, vill ni köpa annars gör någon annan det".
Alla utmaningar på marknaden har påverkat oss som företag mycket. Det eftersom kuverttillverkningen är
mycket kostnads- och arbetsflödesoptimerad, samt historiskt haft en låg lönsamhet. De kraftiga och snabba
prisökningarna på råvaror, energi och frakt i kombination med tapp i leveranskedjan gjorde att vi också var
tvungna att justera priserna för våra kunder med relativt kort varsel.
Tyvärr har situationen efter det nya året eskalerat ytterligare. Leveranserna från den stora papperstillverkaren
UPM, har stoppats sedan den 1 januari på grund av att fackförbundet utlyst strejk i deras fabriker. Även
energipriserna, som exploderat under fjärde kvartalet 2021, fortsätter att gå upp och pappersbruken har därför
implementerat energitillägg på allt papper och uppdaterar dem ständigt uppåt, med kort varsel.
Vårt team i Bong Nordic är dedikerade att fortsätta det hårda arbetet med att säkra råvaror och leverera kuvert
och förpackningsprodukter, förhoppningsvis även i rätt tid. Men även om vi strävar efter att minska effekterna av
turbulensen på marknaden, beklagar vi att meddela dig, att ytterligare en prisjustering för våra produkter
kommer att vara nödvändig inom en snar framtid.
Jag vill betona att våra kunder i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Baltikum har varit vår prioritet och att det
kommer att förbli så även i framtiden.
Bong är historiskt ett skandinaviskt och nordiskt företag och vår fabrik i Kristianstad i Sverige är den enda stora
kuvertfabriken i norra Europa. I år flyttar vi vår verksamhet till en helt ny lokal i Kristianstad, bara några kilometer
bort. Vi vill vara nära våra värdefulla kunder och erbjuda det mångsidiga sortimentet av kuvert och
förpackningsprodukter. Vi kommer fortsatt att leverera kuvert med de gemensamma certifikaten. Inklusive
Svanen licensierade kuvert.
Då vår filosofi också är att fokusera allt arbete på att uppnå mindre koldioxidavtryck och arbetar därför aktivt
genom att producera och köpa lokalt för att minska koldioxidutsläppen. Det kan medföra vissa kostnader, men vi
tror på ett mer hållbart sätt att leverera. Fördelen för dig som kund är inte bara att stödja lokal produktion, utan
en högre flexibilitet med snabbare leveranser och mindre behov av lagring.
Vi ber dig om förståelsen i den nuvarande situationen och vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete i
framtiden!

Verkställande direktör Bong Nordic

Bong Sverige AB · Videllsgatan 8 · Box 516 · SE-291 25 Kristianstad · Tel: +46 44 20 70 00 · www.bong.se

