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1. Jogi nyilatkozat
Az Alcoa szétválásával kapcsolatos útmutató beszállítók részére az Alcoa tulajdonát képező dokumentum, és
kizárólag beszállítóinak használatára szolgál, annak érdekében, hogy elősegítse az Alcoa szétválásának
folyamatát, és hogy beszállítóink a lehető legkevesebb kellemetlenséget tapasztaljanak az átmeneti
időszakban.
A dokumentum itt szerezhető be: Beszállítói folytonossági portál.
Az Alcoa előzetes engedélye nélkül ez a dokumentum nem terjeszthető.
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2. A szétválás áttekintése
A múlt év szeptemberében bejelentettük, hogy két iparágvezető, tőzsdén jegyzett, a Fortune magazin által
közzétett 500-as listán szereplő vállalattá válunk szét:



Arconic: egy több alapanyaggal dolgozó, technológiai megoldások és innovációk által vezérelt,
hozzáadott értéket teremtő vállalatra és
Alcoa: egy globálisan versenyképes, élenjáró, alapanyag előállító vállalatra

Mind az Arconic, mind pedig az Alcoa székhelye az Egyesült Államokban lesz, és a New York-i tőzsdén az
Arconicot ARNC és az Alcoát AA rövidítéssel jegyzik majd. Az új Alcoához hat üzletág fog tartozni: Bauxit,
Timföld, Alumínium, Öntött termékek, Energia és Észak-Amerikai csomagolóanyagok. Az Arconic azt a három
üzleti szegmenst fogja magába foglalni, amelyek ma az Alcoa hozzáadott értéket termelő portfólióját alkotják:
A Globális hengerelt termékek, a Műszaki termékek és megoldások és a Szállítmányozási és építőipari
megoldások.
Jól haladunk ahhoz, hogy a szétválást 2016 második felében lezárjuk.
A jelen dokumentumban az Alcoa upstream üzletágát „Alcoa vállalatként” említjük

Mi az Arconic márka és értékajánlat?

1. Ábra Az Arconic logó és szlogen

Az „Arconic” márka a jövőbeni hozzáadott értéket teremtő vállalat ikonikus örökségét és az iparágat alakító
innovációk iránti folyamatos elkötelezettséget jelképezi:




Az „A” kifejezi azt, hogy az Arconic büszke az Alcoa örökségére;
Az „Arc” (magyarul: ív) arra a fejlődési pályájára, és a folytonos előrelépésre való törekvésre utal,
amelyet ügyfeleink, munkavállalóink, részvényeseink és közösségeink érdekében teszünk, és
a „-conic” a vállalat azon múltjáról tanúskodik, hogy ikonikus termékeket gyártunk, és mindig a
következő, áttörést jelentő innovációra összpontosítunk.

| 4. oldal

Az Alcoa szétválásával kapcsolatos útmutató beszállítók részére

1.0 verzió

Az „Innovation, Engineered” („Innovációra tervezve”) jelmondat a vállalat küldetését kommunikálja: termékek
és megoldások feltalálását, kifejlesztését és leszállítását kiváló teljesítményű ügyfeleknek és iparágaknak precíz
mérnöki munkával és fejlett gyártással.
Az embléma, egy kétdimenziós jel, amit szemünk háromdimenziós kivetítésnek érzékel, az Arconic azon
törekvését és képességét jelképezi, hogy megvalósítja azt, ami gyakran lehetetlennek tűnik. Körvonala az
Alcoa márkajele előtt tiszteleg, míg a szín a vállalat élénk és dinamikus kultúráját fejezi ki.
Az Arconic név és márkajel az első lépését jelenti annak, hogy új történetünkről beszámolhassunk a világnak:






Olyan, áttörést jelentő termékeket hozunk létre, amelyek átalakítják az egyes iparágakat.
A vevőinkkel kialakított szoros együttműködésben komplex mérnöki kihívásokat oldunk meg, hogy
átalakítsuk a repülés, vezetés, építés, csomagolás és meghajtás módját.
Munkatársaink leleményességének és élvonalbeli, fejlett gyártási technológiánknak köszönhetően
ezeket a termékeket olyan minőségben és hatékonysággal szállítjuk le, amely garantálja ügyfeleink
sikerét és a részvényesi értéket.
A Ford F150 forradalmi alumínium karosszériájától a repülőgépmotor turbinalapátokig, amelyek
olvadáspontjuk felett is ellenállnak a hőnek, termékeink az innovációt a következő szintre emelik, és
megvalósítják azt, ami egykor csak a képzeletben létezett.

Klaus Kleinfeld (az Alcoa elnök-vezérigazgatója): „Az Arconic márka rendkívüli múltunkat a nagyreményű
jövővel ötvözi. Azt fejezi ki, hogy a feltalálás és újbóli feltalálás terén 127 éves múlttal rendelkezünk.
Emblémánk a valódi lehetőségek birodalmát ábrázolja. Jövőképünket tükrözi, miszerint a korlátok nélküli
innovációval komplex mérnöki kihívásokat oldunk meg, hogy átalakítsuk a repülés, a vezetés, az építés, a
meghajtás és a csomagolás módját. Kifejezi munkatársaink leleményességét, akik elkötelezték magukat az
olyan, kiváló minőségű, innovatív termékek és megoldások feltalálása, kifejlesztése és leszállítása mellett,
amelyek hozzájárulnak ügyfeleink sikeréhez és részvényesi értéket teremtenek.”
A márkával és a vállalattal kapcsolatos további információk megtekintéséért látogassanak el az Arconic
weboldalára. Az új márkát bemutató sajtóközlemény itt található.

Mi az Alcoa márkafrissítés és értékajánlat?

2. Ábra A megújult Alcoa logó

Az Alcoa upstream portfóliója lesz az új Alcoa vállalat..., továbbá az átalakult és élettel teli alapanyag előállító
vállalat bevezetésével emblémánk is megújul.


Az új szimbólum, a környezetéből kiragadva, egy átalakult és élettel teli upstream vállalatot sugall, és
kreatív gondolkodást fejez ki.
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Vastag, geometriai nagy „A” betűje, az éles csúccsal egy emelkedő pályát jelképez, és azt, hogy mindig
jobb teljesítményre törekszünk.
Az új Alcoa embléma színe továbbra is „Alcoa-kék” lesz, kifejezve azt az erős alapot, amelyre a vállalat
épült.

Történetünk:
 Az Alcoa az iparág legjobb vállalata, és vezető a bauxit, a timföld és alumínium termékek terén.
 Világszínvonalú eszközökből álló portfóliónkat költséghatékonyság és fenntarthatóság jellemzi.
 Elemei a létező legnagyobb, legalacsonyabb költségű bauxitbányászati portfólió; a világ legkiválóbb
timföldfinomító rendszere; és egy optimalizált alumínium-olvasztási portfólió.
 Innovatív öntvénytermékeink hálózata üzleti előnyt teremt a számunkra, és ügyfeleinket prémium
kategóriájú alumíniumtermékekkel és szakértő műszaki szolgáltatásokkal látja el.
 Megújuló energiaforrásokból álló kapacitásunk azt a rugalmasságot biztosítja a számunkra, hogy vagy
erősítjük portfóliónkat, vagy az eladásokból profitálunk.
 Az Alcoa tehetséges munkaerő-bázisára építve, a teljes piaci ciklus során sikerre van pozícionálva,
ellenáll a piaci visszaeséseknek, és készen áll arra, hogy a fellendülést kiaknázza.

Klaus Kleinfeld (az Alcoa elnök-vezérigazgatója): „Az új Alcoa márkajel azt fejezi ki, hogy az upstream vállalat
átalakult és élettel teli, ellenáll a piaci visszaeséseknek, és készen áll arra, hogy a fellendülést kiaknázza”

Hogyan tehetem fel a kérdéseimet?
Egy elektronikus postaládát hoztunk létre, amely a jelen dokumentumban meg nem válaszolt kérdéseket és
aggodalmakat fogadja. Kérdéseiket szíveskedjenek a „Supplier Continuity” (beszállítói folytonosság)
elektronikus postaládába küldeni.
Suppliers@alcoa.com

3. Szerkezeti és jogi változások
Mikor fog a nevünk hivatalosan is megváltozni?
A (2016 második felére kitűzött) jogi értelemben vett 1. napig továbbra is egy vállalatként, Alcoaként
működünk. A jogi értelemben vett 1. napot megelőzően, ha az üzletvitel folytonossága érdekében szükséges,
néhány dokumentum (pl. beszerzési megrendelések) az Arconic nevet kezdi használni.

Hogyan lesz a nevünk/márkanevünk
dokumentumokon?

látható

az

ügyfélkapcsolati

Az ügyfélkapcsolati dokumentumokon (pl. a beszerzési megrendeléseken) szereplő cégnevünk/márkanevünk
módosítására vonatkozó eljárást hajtunk végre. Például, a ma „Alcoa” nevet viselő néhány működő és jogi
személy neve „Arconic”-ra változik.

Lesznek-e a jelenlegi jogi személyeket érintő változások?
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Igen. Néhány jogi személy megváltozik, ezt az érintett beszállítók felé kommunikálni fogjuk. A legtöbb
névváltozás az Arconic üzletágat érinti.
A szétválás után minden jogi személy, amely most az Alcoa Inc. leányvállalata, teljes egészében vagy az Alcoa
Corporation, vagy az Arconic tulajdonába kerül.

A jogi személyek változásai hatással lesznek-e a beszállítói szerződésekre?
Azokban az esetekben, ahol a szerződés az Alcoa vállalat és az Arconic érdekeit is szolgálja, vagy ahol jogi
személyt érintő változás következik be, a szerződés módosításra kerül. A szerződések szétválasztásáért felelős
csoportunk szükség esetén kapcsolatba lép Önökkel.
Minden szerződés számjegyekből álló azonosítót kapott, amelyekre a beszállítóknak adott beszerzési
megrendelésekben hivatkozunk. A szerződés szétválasztási munka részeként az összes szerződésazonosító
meg fog változni. Az olyan szerződések esetében, amelyek az Alcoa Corporationhez tartoznak, a
szerződésazonosítók egy AL toldalékot kapnak, míg az Arconic szerződések azonosítóit AR toldalékkal látjuk el.
Az összes új beszerzési megrendelésben lesz hivatkozás az új szerződésazonosítókra, és a beszállítóknak, ha
bármelyik céggel kommunikálnak, szintén az új szerződésazonosítókra kell hivatkozniuk.

A beszállítók hol fogják megtalálni a vonatkozó hitelezési információkat?
A proforma pénzügyi információkat és az eszközök és források részletezését nyilvánosan elérhetővé tettük,
amikor az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) a 10. sz. űrlapot benyújtottuk. Az űrlap
első változatának benyújtása június 29-én megtörtént, a jóváhagyott űrlap a nyár vége felé várható.
A SEC-hez benyújtott összes dokumentumot közzétesszük az Alcoa Befektetői Kapcsolatok (IR) weboldalon,
vagy a SEC weboldalon.

4. Beszerzési rendszerek és irányelvek
A közvetlen fizetési engedélyeket befolyásolja-e a szétválás?
Igen. A jogi személyt érintő változások befolyásolják a közvetlen fizetési engedélyeket. Ezekben az esetekben
az új üzletág új engedélyekért fog folyamodni, és ezeket az AlcoaDirect-en közzéteszi.

Az adómentességi igazolásokat befolyásolja-e a szétválás?
Igen. Az összes olyan telephelynek, amely jogi személy változással érintett, új adómentességi igazolásokat
kell beszállítói felé kiadnia. A jogi személy változását követően az új adómentességi igazolást a beszállítónak
küldött első beszerzési megrendeléssel egyidejűleg adjuk ki.
A beszállítók hozzáférnek-e az új

ÁSZF-hez?

Igen. Mindkét vállalat ÁSZF-ét, amint elérhetővé válnak, a „Sell to Alcoa” (Eladás az Alcoának) honlapon
közzétesszük. A jogi értelemben vett 1. napon az Arconic ÁSZF-et az Alcoa.com-ról eltávolítjuk, és az
Arconic.com weboldalra helyezzük át. A jogi értelemben vett 1. napon az Alcoa vállalat ÁSZF-e új URL címen
lesz elérhető.

Az ÁSZF változása érinti-e a nyitott beszerzési megrendeléseket?
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Nem. A nyitott megrendelésekre az ÁSZF felülvizsgálatának nem lesz hatása. A jelenleg hatályos ÁSZF olyan
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek kimondottan utalnak a tervezett szétválásra, és lehetővé teszik, hogy az
Alcoa Alcoa Corporationné és Arconic-ká alakuljon át.

Megváltoznak-e a beszállítói minőségre vonatkozó irányelveink?
Nem. Az akár az Alcoa Corporation, akár az Arconic számára nyújtott áruk és szolgáltatások minősége nem fog
különbözni a jelenleg az Alcoa által megkövetelt szintektől.

Lesznek-e változások bármely, a beszerzés által irányított megfelelőségi
programban?
Nem. Az összes jelenlegi, beszerzés által irányított megfelelőségi program szétválasztásra kerül, és mindkét
jövőbeli vállalatra egy-egy fog vonatkozni. A beszerzés jelenleg a TRAC programot, a beszállítói szabványokat,
a Beszállítói fenntarthatósági programot és a konfliktusövezetekből származó ásványkincsek programot
irányítja.

A beszállítóknak mit kell azért tenniük, hogy a TRAC program előírásainak
továbbra is megfeleljenek?
Azon TRAC beszállítók számára, akik továbbra is az Alcoa Corporationnel szeretnének üzleti kapcsolatban állni,
elvárás lesz, hogy TRAC profiljukhoz hozzáférést biztosítsanak az Alcoa Corporation számára. Arról szóló
utasítások, hogy ezt hogyan kell megtenniük a TRAC weboldalon vannak. A beszállítókat többletköltségek nem
fogják terhelni.
Azon TRAC beszállítók, akik kizárólag az Arconic-kal fognak üzleti kapcsolatban állni nem kell semmit tenniük
ahhoz, hogy az Arconic-kal folytatott üzleti tevékenységük során megőrizzék TRAC megfelelőségüket.

5. Számlázási és fizetési rendszerek, irányelvek
A beszállítókra hatással lesznek-e a bankszámla változások?
Néhány jogi személybeli változás új bankszámlák nyitását eredményezheti. Néhány beszállító másik
bankszámláról lesz kifizetve, mint azok, amelyekről a múltban kapták a kifizetéseket.

Mikortól kell a beszállítóknak az új jogi személynek címezniük számláikat (pl.
Arconicnak az Alcoa helyett)?
A számlán feltüntetett névnek a beszerzési megrendelésen feltüntetett névvel kell megegyeznie. Ha a jogi
személy neve megváltozik, a számlán lévő névnek ezt attól kezdve kell tükröznie, amikortól aktív. A helytelen
név miatti számla visszautasítás szigorúsága országonként változó, kérjük kövessék a helyi irányelveket.

Mi történik akkor, ha számláikat nem a jó cégeknek küldik?
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Augusztus elején a számlákat külön-külön, mindkét cégnek el kell küldeniük. Ekkor már a beszerzési
megrendelések tartalmazni fogják a frissített „számlázási” címeket. A jogi értelemben vett 1. napig a helytelen
vállalatoknak küldött számlákat továbbítjuk a helyes Alcoa vagy Arconic címekre. A beszállítót értesítjük arról,
hogy számláját a helytelen cégnek küldte, de az ügy megoldása érdekében semmit sem kell tenniük.
A jogi értelemben vett 1. nap után, ha egy számla az adott vállalat esetében nem egyezik meg a beszerzési
megrendeléssel, a számlát visszautasítjuk.

Milyen hatások érik a Citi Beszállítói finanszírozási programot?
A Citi Beszállítói finanszírozási programot a szétválást követően mindkét cég továbbra is alkalmazni fogja. A
program továbbra is ugyanúgy fog működni, mint ma. A jogi értelemben vett 1. napot megelőzően a Citibank
tájékoztatja a Citi Beszállítói finanszírozásban résztvevő beszállítókat arról, hogy külön az Alcoa vállalattal és az
Arconic-kal folytatott üzleti tevékenységük során használni fogják a Citi Beszállítói finanszírozási programot. A
Citibank arról is tájékoztatja a beszállítót, ha változás áll be a program finanszírozási díjában. A jogi
értelemben vett 1. nap kezdetén a beszállítók már látnak mind az Alcoa Corporationhez, mind az Arconichoz
tartozó ügyleteket a Citi Beszállítói finanszírozási portálon.

Lesznek-e változások abban, ahogyan a számlákat a Magyarországi
vásárlási és kifizetési központba benyújtanom kell?
Igen. Egy a szállítói számlákért felelős új GSS irodát nyitottunk az Alcoa Corporation üzletvitelének kezelésére.
Az Arconic örökli a jelenlegi magyarországi irodát. Azoknak a beszállítóknak, akik számláikat a Magyarországion
működő szállítói számlákért felelős irodának küldik, és az Alcoa Corporationnel kereskednek, számláikat majd
az Alcoa vállalat számára nyitott új, szállítói számlákért felelős iroda címére kell küldeniük a jelenleg használt
cím helyett. Az új címet fel fogjuk tüntetni a beszerzési megrendelések számlázási cím mezejében. A vállalat
szétválása után a rossz cégnek küldött számlákat el fogjuk utasítani.

6. Informatikai rendszerek és irányelvek
Az Alcoás e-mail címek mikor fognak Arconic-osra változni?
A jogi értelemben vett 1. naptól az összes Arconic alkalmazott új @Arconic.com e-mail címéről fog a
beszállítókkal kommunikálni.

Mi történik, ha egy olyan munkatárs számára, aki az Arconic-hoz került,
email üzenetet Alcoás címre küldenek?
A jogi értelemben vett 1. napot követően hat hónapos időtartamon belül az Arconic munkatársai számára az
@Alcoa.com címre érkező üzeneteket a dolgozó @Arconic.com e-mail címére továbbítjuk. A hat hónapos
átirányítási időszakot követően egy Arconic dolgozónak az @Alcoa.com végződésű címre küldött e-mailjei
valószínűleg nem kézbesíthető választ fognak generálni a feladó levelezési rendszerében.

Lesz-e az IT rendszereinkben bármilyen leállási idő?
Igen. Augusztus 1-én a beszerzési és fizetési rendszereinket kiszolgáló Oracle EBS rendszer nem lesz elérhető,
majd augusztus 4-én két külön rendszerként tér vissza, amelyek mindegyike a két jövőbeli vállalatot külön
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szolgálja ki. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a leállás ideje alatt Oracle műveleteket nem lehet majd
végrehajtani, ideértve: követelések bejelentése, beszerzési megrendelések kiadása, beszerzési megrendelések
érkeztetése, számlák bevitele és azok feldolgozása. Amint az Oracle EBS rendszer kettévált, minden beszerzési
és szállítói számlával kapcsolatos ügylet a különálló rendszereken lesz végrehajtva. Minden rendszer ugyanúgy
fog működni, mint a leállás előtt, csak az lesz a különbség, hogy az Arconic és Alcoa vállalati tranzakciókat
külön fogják kezelni.

Az informatikai leállás befolyásolja-e a beszállítói kifizetéseket?
Nem. A beszállítók kifizetéseit a különféle informatikai leállások nem befolyásolják.

Kell-e a beszállítóknak lépéseket tenni a Vállalati Erőforrás Tervező (ERP)
rendszerükben azért, hogy eladhassanak az Arconic-nak?
Igen, a beszállítónak ERP rendszerükben egy új vásárlói profilt kell beállítaniuk az Alcoa két különálló vállalattá
való szétválásának megfelelően. A beszállítóknak azzal is tisztában kell lenniük, hogy mely telephelyek
tartoznak az Arconic-hoz, és melyek tartoznak az Alcoa Corporationhez. A telephelyek azon listáját, amely
bemutatja, hogy melyik telephely melyik vállalat része lesz, itt találnak.

Lesznek-e akadozások az AlcoaDirecten a leállás miatt?
Az AlcoaDirect augusztus 1. és 4. között nem lesz elérhető. Ez idő alatt dolgozóink és beszállítóink nem férnek
hozzá az AlcoDirecthez, illetve nem hajthatnak végre azon tranzakciókat (pl. iClaims, számla feltöltés).

Megváltozik-e az AlcoaDirect URL címe?
Az Alcoa vállalattal üzleti kapcsolatban álló beszállítók továbbra is ugyanazt az URL címet fogják ahhoz
használni, hogy az AlcoaDirect rendszert elérjék; habár az Arconic-kal kapcsolatos beszállító tranzakciókat nem
fogjuk az AlcoaDirect oldalon kezelni.
Egy új web-portált hozunk létre az Arconic számára, az ArconicDirectet, amely ugyanúgy fog működni, mint az
AlcoaDirect. Az ArconicDirect rendszer helye az ArconicDirect.com lesz. Az ArconicDirect oldal augusztus 4-én
indul el, és az összes Arconic tranzakciót itt fogjuk kezelni ezután.
Azért, hogy beszállítóinkat a helyes web-portálra tereljük, minden, az AlcoaDirect oldalt felkereső felhasználót
át fogunk irányítani egy tájékoztató lapra, ahol informáljuk őket az AlcoaDirect és az ArtconicDirect közti
különbségről. Ezután választhatnak, hogy melyik oldalra kívánnak továbblépni. A tájékoztató oldal augusztus 4.
és a jogi értelemben vett 1. nap között fog élni. A jogi értelemben vett 1. napot követően a tájékoztató oldal
már nem fog működni, és a beszállítóknak a megfelelő vállalat oldalára kell belépniük.
2016. augusztus 1-től 2016. október 10-ig a warricki létesítményünk beszállítóinak az ArconicDirect vagy az
AlcoaDirect oldalak valamelyikére kell belépniük a végrehajtandó tranzakció típusától függően. 2016. október
10. után a Warrick telephely beszállítói minden tranzakciójukat az AlcoaDirecten fogják végrehajtani. További
információkat az alábbi táblázatból kaphatnak:
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Tranzakciótípus
eCM (PO alapú)
B2B Beszállítói
ajánlatkérések
Lehívásos fizetés (nem PO
alapú)
Lehívásos beszállítói
ajánlatkérések
Raktári és külső
szolgáltatók (OSP-k)
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AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect
AlcoaDirect

A Beszállítói folytonossági csoport további utasításokat fog adni a warricki létesítményünk beszállítóinak,
akiknek az ArconicDirectet kell használniuk az átmeneti időszakban.

Lesz-e bármilyen változás a Quadremben?
Igen, a Quadrem rendszert, hasonlóan sok más informatikai rendszerhez, szét kell választani és duplikálni kell
azért, hogy mindkét jövőbeli vállalat folytathassa a Quadrem használatát. A rendszert Észak-Amerikában és
Európában fogjuk duplikálni. Az Arconic Ausztráliában nem fogja a Quadremet használni. Dél-Amerika június
30-tól abbahagyja a Quadrem alkalmazását. Azon beszállítóinkkal, akik esetében nem folytatódik a Quadrem
alkalmazása, az Alcoa kapcsolatba lép, és közösen végrehajtják a szükséges fizetési feltétel változtatásokat.
A Quadremben meg fognak változni a szállítási címek, számlázási címek és az operatív egységek nevei. Ezek a
változtatások Ausztráliában és Észak-Amerikában augusztus 1-énl, Európában pedig augusztus 22.-án
következnek be. Amikor ezek a változtatások életbe lépnek, a beszállítóknak módosítaniuk kell ERP
rendszereiket úgy, hogy az Alcoa vállalatot, valamint az Arconicot egyaránt fel tudják dolgozni. A
beszállítóknak tudomásul kell venniük az operatív egységek neveiben, szállítási és számlázási címekben beállt
változásokat is.
Azon operatív egységek listája, amelyek neve a Quadremben változni fog itt található.

Lesz-e bármilyen szolgáltatási zavar a Quadremben?
A Quadrem augusztus 1. és 4. között korlátozottan lesz elérhető. A beszállítók ez idő alatt beadhatják
számláikat, de a számlák vagy a beszerzési megrendelések feldolgozása augusztus 5-ig nem fog megtörténni.

| 11. oldal

