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Exide Technologies AS sin høyeste prioritering i disse dager er å fungere som en stabil og pålitelig leverandør til
våre kunder og samarbeidspartnere.
Vårt viktigste mål er å stabilt forsyne Norge med kvalitetsbatterier og -tilbehør. Vi har fulgt nøye med på all
utvikling, anbefalinger og forskrifter fra nasjonale og internasjonale helsemyndigheter siden utbruddet av
Koronaviruset.
De pågående restriksjonene rundt Koronaviruset, produksjonsstans i Kina og krisens virkninger på globale
forsyningskjeder krever at industribedrifter over hele verden må ha økt oppmerksomhet på planlegging av
varelager, produktkomponenter og -tilgjengelighet samt generell leveringsdyktighet.
Vi ønsker å oppfylle vår plikt som leverandør og gir deg her en oppdatering på vår situasjon og
forsyningsevne:
Exide har et godt utgangspunkt da vi stort sett er uavhengig av andre leverandører i vår produksjon, også fra
Kina, ettersom vi produserer på egne fabrikker primært i Europa og kan derfor påregne en stabil
forsyningskjede og produkttilgjengelighet på mellomlang sikt.
Imidlertid endrer den ekstremt dynamiske situasjonen de generelle reglene i markedet for tiden.
•

•
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På grunn av den pågående og økende spredningen av viruset i europeiske land, er ingen leverandører
forberedt på å gi en langsiktig garanti for levering av produkter over en periode på mer enn seks til åtte
uker.
Som et sikkerhetstiltak er vi derfor i en kontinuerlig, åpen dialog med våre partnere for å være i stand til å
lage realistiske planer for vår produksjon.
For øyeblikket er ikke vår produksjon og produkttilgjengelighet av batterier og ladere utsatt for risiko.
Vi ser kontinuerlig etter alternative råvarekilder for å sikre en langsiktig forsyning selv om den globale
situasjonen fortsetter å forverres.
I tillegg har vi utvidet vår produksjonskapasitet for å kompensere for den globale mangelen av AGMbatterier fra Asia til vårt anlegg i Castanheira i Portugal, som er Europas største AGM-batterifabrikk.

Lokalt i Norge har vi økt fokus på hygiene og tydelige rutiner i forbindelse med varelevering for å minske risiko
for smittespredning mellom ansatte og kunder. Vi har aktivert våre beredskapsplaner for å sikre bemanning og
vareflyt dersom noen ansatte skulle bli rammet av karantene eller sykdom.
Vi er med andre ord trygge på at vi vil være i stand til å opprettholde vår ordinære evne til å levere inntil
videre og kan forsikre deg om at vi følger utviklingen nøye.

Hvis du har spørsmål, kan du når som helst kontakte din KAM eller distriktssjef.
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