September 2022
Til rette vedkommende
Ekstraordinært gastillæg i Tyskland
Saint-Gobain Glass er pr. 1. oktober 2022 desværre tvunget til at indføre et særskilt gastillæg
på sine leverancer. Indtil nu har vi prøvet at undgå at genoplive det fra tidligere år med
stigende oliepriser kendte ”energitillæg”, som udelukkende var koblet til Brent indekset,
hvilket afspejler det internationale olieprisindeks. I dag er der mange flere faktorer, som har
indflydelse på produktionsomkostningerne end bare olie. Naturgas, elektricitet, råvarer,
logistisk, serviceydelser mm. er nu alle sammen faktorer der forandrer sig meget hurtige.
For nuværende har det været os muligt at tilpasse vores priser med jævne mellemrum, som
desværre grundet den makroøkonomiske und geopolitiske krise i det sidste stykke tid, skulle
tilpasses hver måned.
Den Tyske Regering nu har indført en såkaldt ”Gasumlage” (=gastillæg), hvilket er meget
uheldig for virksomheder, der er dybt afhængige af naturgas til deres produktion. Dette
gastillæg er beskrevet på den Tyske Regeringens hjemmeside og du kan finde den på engelsk
her. Gastillægget justeres hvert kvartal og udgår igen, når naturgas forsyningskrisen bliver
officielt aflyst. For at gøre håndteringen mest transparent, har vi valgt at indføre dette tillæg
særskilt, dvs. ikke pålagt den enkelte glaspris, men som et engangsbeløb på alle fakturaer
som beskrevet i vores informationsskrivelse. For nuværende kan gastillægget blive pålagt
vores leverancer indtil til d. 1. april 2024 og er ens for alle vores kunder, uafhængig af
transportmåden.
Nogle markedsobservanter har måske bemærket, at Saint-Gobains halvårsregnskab 2022 var
rigtig god. For at undgå, at man drager forhastede, generaliserende konklusioner grundet
glassets prisudvikling, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at regnskabet indeholder alle
forretninger fra Saint-Gobain også dem, som er mindre afhængig af den nuværende
situation. Især det enormt store frasalg af enheder, som ikke længere ligger/lå indenfor
vores reviderede forretningsmodel, har bidraget markant til det positive resultat, som
allerede i høj grad blev skabt med afsat i tiltag i 2021, dvs. før nærværende krise opståede.
Især afsnittet ”Main risks and uncertainties” på side 11, giver en god forklaring for vores
situation. Du kan finde vores nuværende forretningsmodel for hele koncernen her og vores
halvårsregnskab for 2022 her.
Jeg står gerne til rådighed for spørgsmål eller kommentarer.
Tak for jeres forståelse.
Med venlig hilsen,
SAINT-GOBAIN GLASS

Michael Stappert
Commercial Manager Scandinavia

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH
Nikolausstr. 1
D-52222 Stollberg

Saint-Gobain Glass Scandinavia
Robert Jacobsens Vej 62A
DK-2300 København

