Ogłoszenie podwyżki cen farb drukarskich Flint Group Narrow Web
Warszawa, 18.07.2011
Szanowni Państwo!

W związku z ciągłym znaczącym wzrostem cen komponentów do produkcji farb,
lakierów i środków pomocniczych z przykrością informujemy, że Flint Group Narrow
Web zmuszona jest podnieść ceny swoich produktów średnio o 3% z dniem 8 sierpnia
2011 r.
Jako dostawca farb drukarskich ciągle musimy się mierzyć z wieloma trudnymi
wyzwaniami na rynku surowców – ograniczeniem mocy produkcyjnych i dostępności
surowców, jak również wzrostem kosztów ich pozyskiwania ze względu na bardziej
restrykcyjne uregulowania prawne związane z ochroną środowiska w krajach takich, jak
Indie i Chiny. Ostatnie tragiczne wydarzenia w Japonii również spowodowały napięcia w
łańcuchu dostaw.
Pod koniec 2010 roku w wielu gałęziach przemysłu, również w segmencie farb
i lakierów drukarskich, przewidywano, że rynek surowców będzie w dalszym ciągu
niestabilny. Ostatnie wzrosty kosztów są jednak bezprecedensowe i nakładają się na
ubiegłoroczne. Niestety nie obserwuje się oznak wskazujących na zmianę tego trendu.
Zasadnicze przyczyny wzrostu kosztów to:
- ograniczenie mocy produkcyjnych kwasu akrylowego, kluczowego materiału
stosowanego do produkcji monomerów i oligomerów, w konsekwencji znaczący
wzrost ceny tego kwasu;
- reglamentacja sprzedaży większości monomerów;
- ograniczenie dostępności fotoinicjatorów, m.in. wskutek działań zmierzających do
zmniejszenia energochłonności przemysłu w Chinach;
- ciągły wzrost cen pigmentów ze względu na wzrost kosztu surowców do ich
produkcji oraz ostatnie tragiczne wydarzenia w Japonii;
- dalszy znaczący wzrost ceny pigmentu fioletowego spowodowany niedoborem
głównego surowca – karbazolu;
- utrzymanie presji cenowej na biały pigment (biel tytanową) ze względu na
ograniczenie mocy produkcyjnych o 7% w ostatnich latach.
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Najważniejszym celem Flint Group pozostaje zapewnienie ciągłości dostaw i utrzymanie
naszej zdolności do wytwarzania produktów o wysokiej jakości. Nasi specjaliści
nieustannie starają się znaleźć sposoby ograniczenia wpływu cen surowców poprzez
kwalifikację alternatywnych materiałów i dostawców oraz realizację programów
ograniczania kosztów i wzrostu wydajności. Działania te wpłynęły znacząco na
ograniczenie skali podwyżki cen, która jest niezbędna do przeprowadzenia.
Liczymy na zrozumienie przez Państwa obecnej sytuacji i pozostajemy do dyspozycji
w razie jakichkolwiek pytań.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Konstanty Odziemkowski
Regional Manager Poland
Packaging and Narrow Web
Flint Group
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