Skrivelse til vore leverandører

Ændring af betalingsbetingelser pr. 1. April 2016
Selskaberne i Plantas Group A/S har gennem de seneste år oplevet en kraftig vækst.
Stigningen i omsætning og indtjening er blandt andet sket ved en stærk fokusering på at samarbejde med
toneangivende detailkunder i Danmark. På eksportmarkederne er der indgået eksklusiv aftaler med betydningsfulde
aktører i grossistledet og på detailsiden, som ligeledes har øget væksten.
Vi tror på at denne stærke platform vil genere yderligere vækst de kommende år.
Én af de udfordringer vi desværre konfronteres med i stigende omfang er kædernes evige jagt på at reducere
arbejdskapital. Det er således ikke usædvanligt at vi mødes med krav om op til 120 dages betalingsbetingelser.
Selskaberne i Plantas Group A/S arbejder ikke med bonusordninger med de danske gartnere og har ikke korrigeret
betalings betingelserne i næsten 10 år, men vi ønsker at foretage en justering for betalingsbetingelser og kontantrabat
som skitseret nedenfor.
De fremtidige betalingsbetingelser omfatter tre modeller:
•
•
•

Lb. uge + 1 uge minus 2,5 %
Lb. uge + 4 uger minus 1,5 %
Lb. uge + 6 uger netto

Uden at vi kan stille garanti herfor er det vores overbevisning at denne justering vil sikre, at Plantas Group A/S kan
fortsætte den gode udvikling og fremtidlig vækst i køb og salg af danske potteplanter.
De nye modeller træder i kraft 1 april 2016.
Allerede afgivne ordrer og årsaftaler vil naturligvis blive afregnet på eksisterende vilkår.
Er du i dag på kort afregning forbliver du automatisk på denne model, og er du på lang afregning bliver du automatisk
overført til lb. uge + 6 uger – såfremt du ønsker lb. uge + 4 uger minus 1,5% bedes du venligst kontakte bogholderiet.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte direktør Morten Bondgaard på telefonnummer 51943211, eller
adm. direktør Michael Honoré på telefonnummer 21468702.
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
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