PERGUNTAS FREQUENTES FORNECEDORES

P1: Como a fusão afetará a relação comercial atual estabelecida com os fornecedores?
R: Alcançar nossos objetivos de integração exigirá uma otimização ainda maior de nossa cadeia de
fornecimento, e contamos com nossos parceiros e fornecedores para o garantir serviço contínuo durante
essa transição. Esperamos que nossos habituas fornecedores continuem entregando soluções
inovadoras para garantir qualidade, valor econômico e adesão aos mais altos ideais éticos.
Os materiais e serviços fornecidos pela nossa base de fornecimento existente são cruciais para garantir a
nossa capacidade de cumprir com nossos compromissos em relação aos clientes. A medida em que
avançamos para consolidar a fusão, por favor, continue fazendo negócios como de costume. Acreditamos
que o processo de integração completo entre as duas empresas levará alguns meses. Durante esse
período, o processo de integração das duas bases de fornecimento atuais será o principal foco da equipe
de Global de Procurement. Isso resultará em mudanças e oportunidades para os fornecedores
preferenciais e o melhor desempenho de ambas as empresas.
Valorizamos a sua contribuição e estamos animados para trabalhar com você de modo que juntos
possamos seguir buscando novas oportunidades.
P2: Os acordos existentes (contratos, acordos de qualidade, etc.) com a Tyco e a Johnson
Controls ainda são válidos?
R: Manteremos os os acordos existentes - você será comunicado com antencedência em caso de
alterações e mudanças contratuais. Iniciamos o processo de revisão de contratos com fornecedores
atuais para asegurar que possamos avaliar e balancear quaisquer variações e diferenças entre contratos.
P3: Vou continuar a ser um fornecedor da Tyco, agora que a Tyco e a Johnson Controls se
uniram?
R: Você continuará apoiando os negócios da Tyco como você sempre fez. Nos próximos meses, nossas
equipes de Procurement concluirão o proceso de integração da Tyco e da Johnson Controls, resultando
em um novo modelo de negócio.
P4: Como vou receber pedidos de compra agora?
R: Não haverá nenhuma mudança imediata. Por favor, continue trabalhando com seus representantes
atuais. Você será comunicado diretamente se houver mudanças no futuro.
P5: Para onde mando minhas faturas agora?
R: Por favor continue enviando suas faturas para o mesmo endereço que você estiver usando. Você será
comunicado sobre quaisquer alterações futuras.
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P6: Minhas condições de pagamento serão alteradas?
R: Como resultado da fusão entre a Johnson Controls e a Tyco, neste momento ainda não temos há
nenhuma mudança imediata nas condições de pagamento. As condições de pagamento são fornecidas
no pedido de compra ou no contrato respectivo. Você será comunicado com antecedência se as
condições de pagamento forem submetidas para revisão com base em práticas futuras de compra
combinada/contratação.
P7: A fusão da Tyco com a Johnson Controls significará possíveis novos negócios para mim?
R: Sim, definitivamente há potencial de aumento ou novas oportunidades de negócios para nossos
fornecedores que registram alto desempenho. Vamos rever as bases de fornecimento de ambas as
organizações e determinar a melhor forma de suportar a estratégia de cadeia de fornecimento global da
empresa combinada.
P9: Como a fusão afeta os processos de pedidos, faturamento e pagamento futuros?
R: Os fornecedores devem continuar a seguir as instruções nos pedidos de compra e contratos
relevantes. Qualquer mudança no processo será prontamente comunicada aos fornecedores no momento
da mudança.
P10: Eu forneço material e serviços para a Johnson Controls e a Tyco. Posso enviar uma única
fatura após a conclusão do processo de fusão?
R: Por favor, continue enviando faturas separadas, devido a diferentes processos e sistemas.
P11: Eu tenho um contrato com a Johnson Controls e a Tyco. Qual contrato permanecerá em vigor
após a fusão?
R: Você deve continuar a operar sob as condições existentes em todos os acordos atuais. Se houver
quaisquer alterações necessárias para qualquer contrato com a Johnson Controls ou a Tyco, você será
avisado com antecendência. Caso você tenha quaisquer preocupações sobre diferenças que possam
existir entre condições dos contratos atuais, por favor, entre em contato com seu representante em cada
organização para revisão.

Se você tiver perguntas e dúvidas específicas que não foram respondidas aqui, por favor fale com seu
contato de Procurement atual para que possamos responder às suas perguntas o mais rápido possível.

