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Kính gửi nhà cung cấp,
Hôm nay, chúng tôi xin thông báo đã hoàn tất thành công thương vụ sáp nhập giữa
The Dow Chemical Company (“Dow”) và E. I. du Pont de Nemours and Company
(“DuPont”) để thành lập DowDuPont. Thương vụ này là cơ hội đặc biệt mang lại giá
trị cổ đông lâu dài và bền vững thông qua sự kết hợp của hai doanh nghiệp toàn
cầu bổ sung tương trợ tốt cho nhau.
Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ nỗ lực để đưa tổ chức mới vào hoạt động. Trong
khoảng thời gian này, sẽ không có thay đổi ngay lập tức trong cách thức giao dịch
kinh doanh. Vui lòng tiếp tục làm việc với các đầu mối liên hệ mua sắm hiện tại.
Họ luôn sẵn sàng trả lời thắc mắc của quý công ty về bất kỳ vấn đề giao dịch phát
sinh nào cũng như cập nhật về tiến độ giao dịch. Tất cả tên pháp nhân, địa chỉ gửi
thư, mã số ID thuế và mã số thuế GTGT, thông tin chuyển tiền, hóa đơn, tài khoản
ngân hàng và thông tin thanh toán cũng không thay đổi vào thời điểm này.
Do chúng tôi sẽ triển khai quá trình hợp nhất, chúng tôi dự kiến thực hiện một loạt
các sáng kiến tìm nguồn cung ứng chiến lược sẽ giúp chúng tôi đánh giá các mối
quan hệ với nhà cung cấp hiện tại. Để đạt được mục tiêu chi phí của mình, chúng
tôi cần sự hợp tác của tất cả các đối tác kinh doanh chính và với khối lượng đặt
hàng tăng lên, các đối tác kinh doanh của chúng tôi sẽ được chia sẻ lợi ích tương
đương khi làm việc với DowDuPont.
Khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thông báo sớm tới quý công ty.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi điện cho tôi. Xin cảm ơn sự ủng hộ của
quý công ty.
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