BECKER Chemie GmbH • Westring 87 – 89 • 33818 Leopoldshöhe

Eilfix Polska sp.j.
Lagowska Taulitz
Ul. Krzemieniecka 109
PL 54-613 Wroclaw

Leopoldshöhe, 17.11.2021

Indication of Force Majeure
Price increase
Dear Sirs,
We hereby indicate that the following product(s) are due to several force majeure notifications and that
this results in price increases from our upstream supplier base making these items more expensive and
which may cause availability limitation, too. This now also may bring up considerable delivery
difficulties. The following products are affected:

Eilfix Entkalker Pulver 1kg
Eilfix Entkalker Pulver 5kg

100031-001-000 +65,22%
100031-010-000 +74,26%

How could this all occur:
Drastic price increases in raw material and packaging prices as a result of energy shortages and
energy price increases as well as breakdowns in supply chains came up related to the Covid-19
pandemic. The lack of material results in a no price negotiations level when purchasing raw materials.
Where the daily prices are not accepted no delivery will be made. A large number of raw materials and
packaging material variants must already be ordered for March / April 2022 in order to guarantee the
further supply chain to our customers. Nevertheless, as a result of the dramatic changes, the order
confirmations are partly without delivery guarantee!
We have to implement the price increase immediately and ask for a corresponding change in
your data / information from your customers or any buying members involved.
Kind regards
Becker Chemie GmbH

[tłumaczenie zwykłe z j. angielskiego]
[nagłowek, logo Becker-Chemie i dane adresowe]
Leopoldshöhe, 17.11.2021

Wzrost cen wywołany działaniem siły wyższej
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że w odniesieniu do poniższych produktów, wystąpił zbieg
niekorzystnych zdarzeń, będący efektem działania siły wyższej który skutkuje wzrostem cen u
naszych dostawców. To powoduje, że produkty te są obecnie droższe a dodatkowo może również
występować ograniczenie w ich dostępności. Dotyczy to następujących produktów:
symbol

nazwa

wzrost ceny

512/1

Eilfix Entkalker Pulver 1kg

65,22%

512/5

Eilfix Entkalker Pulver 5kg

74,26%

Jak doszło do tej sytuacji.
Drastyczne wzrosty cen surowców i opakowań, które były efektem niedoborów energii oraz
w związku z pandemią Covid-19, wywołały kolejne drastyczne wzrosty cen surowców i opakowań
oraz dodatkowo załamanie się łańcuchów dostaw. Brak materiałów, skutkuje brakiem możliwości
negocjacji cenowych przy zakupie surowców.
W przypadku braku akceptacji cen dziennych, nie są realizowane dostawy. Duża część
surowców oraz materiałów opakowaniowych, zamawiana obecnie będzie realizowana dopiero
marcu / kwietniu 2022. Mimo tego, złożone zamówienia są częściowo bez gwarancji dostawy!
W takich okolicznościach musimy natychmiast wprowadzić podwyżkę cen i prosimy o
odpowiednią zmianę w Państwa cennikach oraz przekazanie tej informacji do odbiorców
końcowych oraz innych zaangażowanych członków łańcucha dostaw.
Z poważaniem
Becker Chemie GmbH
[podpis]
[stopka, dane spółki i numery kont bankowych]

