Till våra kunder

Eskilstuna i mars 2022

Hej,
Jag skriver för att kort informera om status på Mälarplast med anledning av Rysslands
invasion av Ukraina och effekterna därutav. Till att börja med har Mälarplast inga direkta
länkar till något av länderna – vare sig på kund- eller leverantörssidan.
Det fortsätter vara dock väldigt turbulent på många marknader. Störningar i
materialleveranser, obalanser på fraktmarknaderna, skenande energi- och råvarupriser har
tyvärr blivit vardag. Efter Rysslands invasion har läget gått från dåligt till ännu sämre vad
gäller plastråvarupriser och tillgänglighet.
Vi har redan under höst och vinter sett en hel del långa ledtider på vissa plastsorter, och våra
leverantörer kan ofta heller inte ge information om prisbilden på de order vi lägger förrän vid
leveranstillfället. Det gör att vi i ett antal fall drabbats av höga råmaterialkostnader som vi
inte med gott samvete kunnat föra vidare mot kund. Vi har avvaktat en stabilisering av läget
under andra kvartalet – en förbättring som nu istället verkar gå åt motsatt håll.
Istället för att ta höjd för eventuella prisuppgångar på råmaterialet kommer Mälarplast under
en tid framöver förbehålla oss rätten att justera pris mot våra kunder även på
orderbekräftade leveranser. Även om det kan innebära prisförändringar på kort varsel så
kommer det att resultera i bästa möjliga kunderbjudande. Observera att justeringar kan
förekomma även på produkter som regleras i avtal.
Vi fortsätter också arbetet med att säkra leveranser och lager av råmaterial där vi har
prognoser eller inköpsstatistik från er.
Vi hoppas på förståelse för dessa extraordinära åtgärder och ser fram emot ett fortsatt gott
samarbete framöver.
Med vänliga hälsningar,
MÄLARPLAST AB

Peter Wall
Verkställande direktör
Mälarplast, Sveriges grönaste plastföretag, är en komplett leverantör av miljö- och kundanpassade plasttekniska
lösningar. Vi tar helhetsansvaret från idé, konstruktion och prototyp till verktygsframställning och
fullskaleproduktion av såväl små som stora detaljer, termo- som härdplaster. Monterade, tryckta, packade och
klara! Genom vårt kunnande, breda och flexibla maskinpark med egen verktygsavdelning, leveranssäkerhet och
breda nätverk av duktiga samarbetspartners tillhandahåller vi våra kunder en kostnadsoptimal,
hållbarhetsfokuserad och pålitlig leverans. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).
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