
 

Till företagsledningen        2015-05-29 

MEDDELANDE OM FÖRÄNDRINGAR FÖR D.E. MASTER BLENDERS 1753 OCH MONDELEZ INTERNATIONAL 

Kära kund, 
 
Som vi tidigare informerat om har avtal träffats om sammangåendet av verksamheterna D.E. Master 
Blenders 1753 och Mondelez International. Avtalet om sammangåendet har varit villkorat av tillstånd från 
EU kommissionen.  
 
Tillstånd har nu erhållits och tillsammans kommer D.E. Master Blenders 1753 och Mondelez International  
etablera JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE).  
 
Som ett resultat av denna utveckling kommer Merrild Professional Sweden AB vara en del av Jacobs Douwe 
Egberts S.E. AB – Professional.  
 
I och med det nya kaffesamarbetet kommer vi från 2 juli byta namn till Jacobs Douwe Egberts S.E. AB 
med nytt huvudkontor i Kista Science Tower, och lokal kontor i Göteborg. 
 
Medan vi förbereder oss för att skapa det nya kaffesamarbetet, vill vi passa på att informera om när våra 
system kommer ligga nere något mer detaljerat, förändringar av beställnings- och distributionsprocesserna 
samt en del andra viktiga frågor. 
 
Vårt affärssystem kommer att vara nere 30 juni – 6 juli.  
 
Service & Support (teknisk service) kommer inte påverkas av systemavbrottet. 
 
Sista order torsdag kl. 15:00 den 25 juni.  
 
Order som inkommer efter torsdag den 25 juni kl. 15:00 utlevereras tidigast onsdag den 8 juli. 
 
Vi kommer inte att hantera ordertagning mellan 26 juni – 5 juli, fr.o.m. 6 juli kan du kontakta JDE 
kundservice för order. 
 
Vår plan är att behålla nuvarande EDI flöde för meddelande och struktur men en ny koppling mot JDE:s EDI 
leverantör Seeburger via er WAN-leverantör behövs. Ni kommer bli kontaktade av vårt EDI-team separat. 
 
Eftersom det alltid finns en viss risk i samband med implementering av SAP, uppmanar vi att ni skickar era 
order i god tid och att ni i orderkvantiteten beaktar de eventuella svårigheter som kan uppkomma vid stora 
systemförändringar. 
 
Kontakt via mail sker from 6 juli på 
Order: customerservice.gbg.se@jdecoffee.com 
Teknisk support: technicalsupport.se@jdecoffee.com 
Återförsäljare: distributor.se@jdecoffee.com 
Allmänna frågor: customerinformation.se@jdecoffee.com 
 
Telefon: 020-96 00 20 
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Fakturor måste efter den 2 juli skickas adresserat till: 
Jacobs Douwe Egberts S.E. AB - Professional 
Kista Science Tower 
Hanstavägen 31 
164 53 Kista 
 
Organisationsnummer: 556975-5621 
GLN/UNB: 7392184000000 
Bankgiro: 640-2390 
Momsregistreringsnummer: SE556975562101 
 
Separat information kommer från Mondelez International avseende vad som gäller för det sortiment de 
saluför idag.  
 
Vi kommer att hålla dig informerad om kommande förändringar och se fram emot ett fortsatt gott 
samarbete. Om ni har några frågor kontakta gärna er kontaktperson hos oss. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar,  
Merrild Professional Sweden AB 

 

Thomas Krantz 
Sales Director 
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