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 Leopoldshöhe, 14.11.2021 
 
Price increase from 1. January 2022 
 
Dear Sir or Madam, 
 
As you know from the trade press and your own experience, we are still confronted with 
dramatic price developments for raw materials and a catastrophic supply situation in some 
places. Increasingly higher proportions of product-related items are responsible for the negative 
price developments on the procurement side: 
 
Raw Materials: +6 up to +300% 
Personnel / collective bargaining agreements: + 2.3% 
Freight costs (driver shortage, CO2 pricing, diesel) + 9% 
Energy costs: CO2 pricing, gas price + 300% 
Wooden pallets: + 150% 
Stretch films: + 70% 
 
This list can be expanded to include many more items; we also receive additional force majeure 
reports daily. 
 
Unfortunately, we are forced to adjust our sales prices by 4.3% for orders from January 1, 2022. 
 
Exceptions are the products specified in the document, Indication of Force Majeure, which is 
also enclosed. These products are excluded from a price increase in January! 
 
We thank you for your understanding and hope for a further successful cooperation in the future 
and that the situation on the raw material and energy markets will calm down again. 
 
Kind regards 
Becker Chemie GmbH 
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Leopoldshöhe, 14.11.2021

Wzrost cen od 1. stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Jak Państwo wiedzą z prasy branżowej oraz własnych doświadczeń, w wielu obszarach 
nadal stoimy w obliczu  dramatycznych zmian cen surowców oraz katastrofalną sytuacją w 
zaopatrzeniu. Coraz większy udział kosztów związanych z produktem jest związany ze wzrostem 
cen po stronie zaopatrzenia:

 Surowce: od +6% do +300%
 Personel / układy zbiorowe: + 2.3%

 Koszty frachtu (brak kierowców, ceny CO2, olej napędowy) + 9%

 Koszty energii: ceny CO2, ceny gazu + 300%

 Palety drewniane: + 150%

 Folie stretch: + 70%

Ta lista nie obejmuje innych pozycji; codziennie otrzymujemy dodatkowe informacje 
dotyczące ciągłego wzrostu kosztów będących efektem działania siły wyższej.

Jesteśmy zmuszeni podnieść nasze ceny sprzedaży o 4,3% od 1 stycznia 2022 roku.

Wyjątkiem są produkty wyszczególnione w dokumentach Wzrost cen wywołany 
działaniem siły wyższej, które są dostępne w załączeniu. Produkty te drożeją natychmiast i są 
wyłączone z podwyżki cen w styczniu.

Dziękujemy za zrozumienie i mamy nadzieję na dalszą udaną współpracę w przyszłości. 
oraz że sytuacja na rynku surowców i energii ponownie się uspokoi.

Z poważaniem
Becker Chemie GmbH
[podpis]
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