Oktober 2020
Zeer gewaardeerde leverancier,
Op 1 juni jl. hebben wij bekendgemaakt dat er een definitieve overeenkomst met KKR is
getekend betreffende Coty’s Professional en Retail Hair businesses, inclusief de merken
Wella, Clairol, OPI en ghd (de “Wella Company”), welk het oprichten van de nieuwe Wella
Company mogelijk maakt. Wij verwachten dat de transitie gereed zal zij tussen 1 december
2020 en eind february 2021 (“Closing”).
Dank voor uw hulp tot nu toe, tijdens onze voorbereidingen om de nieuwe bedrijfsstructuur
van Wella Company te realiseren. Met onderstaande informatie kan de overgang van de
commerciële overeenkomst(en), gerelateerd aan Wella Company, gerealiseerd worden.
1. Transition Service Agreements: hoewel Coty Wella Company overbrengt naar de nieuwe
Wella Company op het moment van Closing, zal Coty de Wella Company, voor een periode
van maximaal 27 maanden na Closing, blijven ondersteunen middels een combinatie van
Transition Service Agreements (TSAs) en het invoeren van operational models om de
continuïteit en groei van de business te garanderen.
2. Wijziging juridische entiteit: afhankelijk van het feit of u wel of niet exclusief met Wella
Company zaken doet, kan er een verandering optreden in de juridische entiteit. In sommige
gevallen zal de verandering niet direct plaatsvinden, maar na afloop van de
overgangsperiode, om zo min mogelijk verstoring te geven.
Nadere informatie over de specifieke juridische entiteit met betrekking tot onze
samenwerking, zoals beoogde zaken binnen onze juridische overeenkomst, belasting
registratie en voorwaarden voor facturatie, zal op korte termijn bekend worden gemaakt.
Ten gevolge van de wachttijd bij de overheidsdiensten, zal deze informatie in sommige
gevallen pas net voor de Closing beschikbaar zijn. De meest recente gegevens, inclusief de
juridische structuur voor Wella Company na Closing, vindt u op de Coty Supplier Portal
https://supplier.coty.com.
3. Details ivm de transitie: om de overgang naar Wella Company te realiseren, zullen we
de bestaande Purchase Orders (“POs”) vervangen waar de juridische entiteit is veranderd
of waar noodzakelijk door andere belangrijke wijzigingen. Aanpassingen van PO nummers
zullen in nadere berichtgeving gedeeld worden. Tijdens de overgangsperiode, vragen wij u
nauwkeurig toe te zien op de informatie betreffende het factuuradres en het
betalingstermijn, zoals vermeld zal worden op de PO, uitgegeven door Wella Company na
Closing.

Graag uw aandacht voor de volgende wijzigingen in verband met de facturatie:
• Om de PO migratie te kunnen uitvoeren, zullen wij geen ontvangst van goederen en
facturen verwerken [in de week voorafgaande aan de Closing].
• Proces zonder verandering – Alle facturen voor leveringen of dienstverlening TOT
AAN [één week voor de Closing] MOETEN gefactureerd worden aan dezelfde
juridische entiteiten.
• De verwachte datum van Closing zal in een komend bericht bekendgemaakt worden,
op tijd om deze wijzigingen in facturatie voor te bereiden.
4. Details ivm facturatie: postbusadressen en bezoekadressen voor papieren facturen en
de e-mailadressen voor PDF facturen worden in een komend bericht bekendgemaakt.
5. Bewijs van levering / dienstverlening: om de verwerking van facturen en betalingen
goed te laten verlopen, raden wij sterk aan een afleverbon of servicebewijs aan de factuur
toe te voegen.
6. Supplier Portal: bezoek onze ‘Supplier Portal’ op https://supplier.coty.com voor het
laatste nieuws en de detailleerde informatie over het voortzetten van de succesvolle
samenwerking met Coty. De meest actuele ontwikkelingen over de juridische entiteiten
worden ook gedeeld op deze leverancier website.
7. Vertrouwelijke informatie: graag herinneringen wij u eraan dat tot het tijdstip van
Closing, Coty nog steeds eigenaar en uitvoerder is van de Wella Company. Omdat wij samen
streven naar een zo’n perfect mogelijke transitie, verzoeken wij u de Coty voorschriften met
betrekking tot vertrouwelijkheid te handhaven door geen Coty documenten / informatie /
prijzen etc. te delen of te bespreken met KKR of derden zonder Coty’s schriftelijke
toestemming.
Nogmaals onze dank voor uw ondersteuning bij de overgang van de Wella Company. We
kijken uit naar onze samenwerking in deze en met de overige Coty merken of
ondernemingen waar u voor werkt.
Hoogachtend,

Stephanie Gemmell
Chief Procurement Officer Wella Company

