Assunto: Aquisição da Monsanto pela Bayer

Prezados fornecedores,
Hoje, temos o prazer de informar que a Bayer concluiu com sucesso a
aquisição da Monsanto. Este momento representa um importante passo em
direção ao nosso objetivo de ajudar agricultores de todo o mundo a cultivar
alimentos mais nutritivos de forma mais sustentável.
Você pode perguntar o que nossa aquisição significa para sua empresa.
Como condição para a aprovação da transação, a Bayer e a Monsanto
operarão como duas empresas separadas até a conclusão bem-sucedida
dos desinvestimentos da Bayer. Neste momento, todos os nomes de
entidades jurídicas, números de identificação fiscal e CNPJ, fatura, conta
bancária e informações de pagamento permanecem inalterados, bem como
nosso relacionamento comercial geral, incluindo todos os termos contratuais
existentes. Por favor, continue a trabalhar com seus contatos de compras
existentes na Bayer e na Monsanto, respectivamente.
Para garantir a continuidade dos negócios, estamos dialogando e trocando
informações com nossos parceiros em vários níveis. Portanto, sua empresa
pode receber mais de uma carta da Bayer. Observe também que você pode
receber cartas semelhantes da Bayer e da Monsanto, dependendo das suas
relações comerciais.
Contamos com o seu apoio e forneceremos informações adicionais assim
que estas estiverem disponíveis. Por favor, tenha a certeza de que iremos
informá-lo sobre as próximas mudanças em tempo hábil, à medida que a
integração de ambas as empresas avançar.
Se você tiver alguma dúvida específica relacionada a Compras e Contas a
Pagar, entre em contato com seu contato atual da Bayer ou visite nosso site
de
integração
www.advancingtogether.com
ou
nosso
website
http://procurement.bayer.com para obter mais informações.
Atenciosamente,

Thomas Udesen
Chief Procurement Officer da Bayer
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