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Szanowny Kliencie,

Z wielką przyjemnością informujemy, że proces przejęcia korporacji VWR przez korporację Avantor został zakończony.

Dziś jest pierwszy dzień realizacji naszego wspólnego celu, którym jest umacnianie naszej pozycji jako zaufanego

partnera, który wspiera swoich Klientów dostarczając im zindywidualizowane rozwiązania z zakresu nauk przyrodniczych 

i zaawansowanych technologii. Cieszę się, że mogę brać udział w realizacji nowej misji naszej połączonej korporacji –
pobudzamy rozwój nauki, aby stworzyć lepszy świat.

Dalsze informacje dotyczące naszej misji, kierownictwa nowej korporacji oraz naszej wizji przyszłości znajdują się 

na nowym portalu informacyjnym pod adresem: www.settingscienceinmotion.com.

Nowa połączona korporacja będzie funkcjonować pod nazwą Avantor.

Avantor od wielu lat jest wzorem innowacyjności, światowej klasy jakości oraz rozwiązań, które spełniają rygorystyczne

wymagania Klientów. Z drugiej strony silnie rozbudowane kanały dystrybucyjne VWR oraz partnerskie relacje z Klientami

wzmacniają nasze wspólne możliwości i nadają korporacji nowy wymiar, uzupełniając szeroki wachlarz rozwiązań
dostosowanych do wymagań Klientów—od opracowania po dostawę produktów we wskazane miejsce.

Marka VWR oraz sklep vwr.com pozostają jednym z kanałów sprzedaży. A produkty sprawdzonych, rozpoznawalnych 

na całym świecie marek, takich jak odczynniki J.T.Baker® oraz gama produktów marki VWR, będą nadal dostępne 

w dotychczasowych kanałach sprzedaży.

Od momentu pierwszego ogłoszenia na temat porozumienia w kwestii przejęcia korporacji VWR przez korporację Avantor,

intensywnie pracowaliśmy nad procesem integracji mając przede wszystkim na uwadze dobro naszych Klientów. 

Na chwilę obecną nie wprowadziliśmy żadnych zmian w produktach oraz systemach kontroli jakości (łącznie 

z oznakowaniem i dokumentacją), umowach lub danych kontaktowych dla Klientów oraz danych dotyczących

rachunków. Zapraszamy do współpracy z przedstawicielami Avantor i VWR tak jak do tej pory oraz do składania

zamówień korzystając z preferowanych przez Państwa kanałów zamawiania.

W trakcie łączenia naszych spółek mogą wystąpić odczuwalne dla Państwa zmiany. Będziemy o nich informować 

w sposób czytelny i z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zadbamy o to, by ich wdrażanie przebiegało bez zakłóceń. 

Jakość naszych produktów, dbałość o utrzymywanie obsługi Klienta na najwyższym poziomie oraz zadowolenie naszych 

Klientów nadal będą pozostawać naszym głównym priorytetem.

W imieniu naszego zespołu liczącego 12 000 osób na całym świecie dziękuję Państwu za współpracę i niezmienne

wspieranie nas w naszych działaniach. W przypadku pytań, uwag lub innych spraw proszę o kontaktowanie się, 

jak dotychczas, z przedstawicielem Avantor lub VWR.

Wkrótce, w miarę postępowania procesu integracji, z przyjemnością przedstawię Państwu najnowsze informacje.

Z poważaniem,

 

Michael Stubblefield

Chief Executive Officer

Dalsze informacje i najnowsze wiadomości dotyczące procesu integracji można znaleźć na stronie: settingscienceinmotion.com. 

Aby uzyskać informacje na temat produktów i zamówień, zapraszamy odpowiednio na strony: avantorinc.com lub vwr.com.

http://www.settingscienceinmotion.com/

