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1. Overzicht van de opsplitsing
In februari 2019 hebben we aangekondigd in twee onafhankelijke bedrijven op te splitsen. We liggen op koers
om de opsplitsing in het tweede kwartaal van 2020 af te ronden. Deze twee bedrijven worden:
▪
▪

Arconic Corporation
Howmet Aerospace Inc.

Zowel Arconic Corporation als Howmet Aerospace Inc. zullen gevestigd zijn in de Verenigde Staten en hun
hoofdkantoor zal gevestigd zijn in Pittsburgh, PA.
Arconic Corporation is wereldwijd leverancier van aluminiumblad- en plaatproducten en geëxtrudeerde
componenten, evenals innovatieve architectonische producten en systemen ten behoeve van de sectoren luchten ruimtevaart, automotive, commercieel vervoer, industrie, en bouw en constructie. Met meer dan 15.000
medewerkers over de hele wereld hadden de bedrijfsonderdelen die na de opsplitsing, bij Arconic Corporation
zullen horen in 2018 een gezamenlijke jaaromzet van meer dan $ 7 miljard gerapporteerd.

De merkidentiteit van Arconic Corporation zal blijven

Maak kennis met Howmet Aerospace Inc.

Een bekende naam binnen de portefeuille van Arconic zal binnenkort vernieuwd worden als zelfstandig bedrijf,
te weten Howmet Aerospace Inc. Howmet Aerospace Inc. staat klaar om de luchtvaart- en transportsector te
transformeren door zuinigere, stillere vliegtuigmotoren van de volgende generatie, schonere
elektriciteitsopwekking en duurzaam transport over land mogelijk te maken. De primaire activiteiten van het
bedrijf zullen gericht zijn op onderdelen van straalmotoren, bevestigingsmiddelen voor luchtvaart en industrie,
structurele onderdelen voor vliegtuigen en defensie, evenals gesmede aluminiumwielen voor commercieel
vervoer.
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2. Structurele en juridische wijzigingen
Wanneer zal de naamsverandering officieel ingaan?
Tot aan de opsplitsing, die zal plaatsvinden op Juridische Dag 1 (in het tweede kwartaal van 2020) blijven we één
bedrijf. Voorafgaand aan de Juridische Dag 1 zullen sommige documenten (zoals inkooporders) waar nodig de
naam Howmet Aerospace Inc. dragen om bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Hoe worden de bedrijfsnaam en het merk op de documenten voor
leveranciers weergegeven?
Op dit moment doorlopen we het proces van het bijwerken van onze bedrijfs-/merknamen op documenten voor
leveranciers (zoals inkooporders). Sommige bedrijfsonderdelen en juridische entiteiten die op dit moment de
naam “Arconic” bevatten zullen bijvoorbeeld aangepast worden om “Arconic” in de naam met “Howmet” te
vervangen.

Worden er veranderingen aangebracht in de huidige juridische entiteiten?
Ja. Sommige juridische entiteiten worden veranderd en deze veranderingen worden uitgebreid beschreven in de
vestigingslocatielijst op de pagina leverancierscontinuïteit. De meeste naamsveranderingen hebben betrekking
op het bedrijfsonderdeel Howmet Aerospace Inc.
Alle juridische entiteiten, die op dit moment dochterondernemingen zijn van Arconic Inc., zullen na de opsplitsing
volledig eigendom zijn van ofwel Arconic Corporation, ofwel Howmet Aerospace Inc.

Zijn de veranderingen van de juridische entiteit van invloed op de contracten
van leveranciers?
In gevallen waarin een contract voor zowel Arconic Corporation als Howmet Aerospace Inc. geldt of waar zich
veranderingen aan de juridische entiteit voordoen, wordt het contract gewijzigd. Indien nodig zal het
opsplitsingsteam met betrekking tot contracten contact met u opnemen.
Alle contracten krijgen een nummercode die vermeld kan worden op inkooporders die aan leveranciers
afgegeven worden. Als onderdeel van de contractopsplitsingswerkzaamheden worden alle contractnummers
veranderd. Contracten die toebehoren aan Arconic Corporation krijgen een ARC-achtervoegsel achter het
contractnummer toegevoegd, terwijl contracten van Howmet Aerospace Inc. een HWM-achtervoegsel achter het
contractnummer toegevoegd krijgen. Alle nieuwe inkooporders zullen de nieuwe contractnummers gebruiken
en leveranciers moeten bij hun communicatie met beide bedrijven verwijzen naar de nieuwe contractnummers.
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Waar vinden leveranciers de betreffende kredietinformatie?
Pro forma financiële gegevens en de verdeling van activa en passiva zijn openbaar gemaakt toen het
zogenaamde Form 10 bij de SEC werd ingediend. Alle SEC-dossiers worden gepubliceerd op Arconic SEC Filings
of op de SEC-website.

Hoe kan ik met mijn vragen contact met u opnemen?
Er is een postvak aangemaakt voor vragen of zorgen die niet in dit document zijn beantwoord. Vragen kunt u
richten aan het postvak voor leverancierscontinuïteit: ProcurementContractAdmin@arconic.com
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3. Inkoopsystemen en -beleidsvoorschriften
Heeft de opsplitsing gevolgen voor de directe betalingsvergunningen?
Ja. Als de betreffende juridische entiteit verandert heeft dit gevolgen voor de directe betalingsvergunningen. In
dergelijke gevallen zal de juridische entiteit nieuwe vergunningen aanvragen en deze publiceren op de
leveranciersportals ArconicDirect of HowmetDirect. Meer informatie over de systeemopsplitsing van
ArconicDirect is te vinden in onderdeel 5 hieronder.

Heeft de opsplitsing gevolgen voor belastingvrijstellingscertificaten?
Ja. Locaties die te maken krijgen met veranderingen van de juridische entiteit moeten een nieuw
belastingvrijstellingscertificaat afgeven aan leveranciers. Na een verandering van juridische entiteit wordt het
belastingvrijstellingscertificaat afgegeven door de belastingdienst.

Waar zullen leveranciers de algemene voorwaarden kunnen vinden?
Voor beide bedrijven worden de algemene voorwaarden gepubliceerd op de webpagina's
"Leveranciersinformatie", zodra deze beschikbaar komen. Op Juridische Dag 1 zijn de algemene voorwaarden
van Howmet Aerospace Inc. te vinden op de website Howmet.com en zijn de algemene voorwaarden van Arconic
Corporation te vinden op de website van Arconic.

Is de verandering in de algemene voorwaarden van invloed op openstaande
inkooporders?
Nee. Openstaande inkooporders worden niet beïnvloed door de herzieningen van de algemene voorwaarden en
blijven vallen onder de algemene voorwaarden die van kracht waren op het moment dat de inkooporder
geplaatst is. De algemene voorwaarden die op dit moment van toepassing zijn bevatten bepalingen die Arconic
specifiek in staat stellen om, in verband met de opsplitsing, de nodige maatregelen te nemen, zonder dat er
verdere actie vanuit de leverancier vereist is.

Zal ons beleid ten aanzien van de kwaliteit van onze leveranciers veranderen?
Nee. De kwaliteitsnormen voor goederen en diensten aan ofwel Arconic Corporation, ofwel Howmet Aerospace
Inc. zullen niet afwijken van de normen die op dit moment vereist zijn voor Arconic Inc.
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4. Systemen en beleidsvoorschiften voor facturering en betalingen
Krijgen leveranciers te maken met gewijzigde bankrekeningen?
Sommige veranderingen van de juridische entiteit vereisen dat er nieuwe bankrekeningen aangemaakt worden.
Sommige leveranciers zullen vanaf andere bankrekeningen betaald worden dan waar ze in het verleden van
betaald zijn.

Wanneer moeten leveranciers hun facturen adresseren aan de nieuwe entiteit
(bijv. Howmet of Arconic)?
De naam die op de factuur staat vermeld moet overeenkomen met de naam die op de inkooporder vermeld
staat. Als de naam van de juridische entiteit verandert, moet de naam op de factuur overeenkomen met deze
nieuwe naam. Per land verschilt de striktheid voor het weigeren van facturen met verkeerde namen, dus wij raden
u aan uw lokale richtlijnen te volgen.

Wat gebeurt er met facturen die naar het verkeerde bedrijf gestuurd worden?
Vanaf Juridische Dag 1 moeten facturen afzonderlijk naar elk bedrijf gestuurd worden. Op dit moment krijgen
inkooporders het bijgewerkte “factureren aan”-adres. Facturen die naar het verkeerde bedrijf gestuurd worden,
zullen tot aan Juridische Dag 1 naar het juiste adres van Arconic Corporation of Howmet Aerospace Inc.
doorgestuurd worden. De leverancier wordt op de hoogte gebracht dat de factuur naar het verkeerde bedrijf
verzonden is, maar dat ze geen maatregelen hoeven te nemen om de kwestie op te lossen.
Na Juridische Dag 1 zal de factuur, als de informatie op een factuur niet overeenkomt met een geldige
inkooporder van dat bedrijf, geweigerd worden.

Welke gevolgen heeft de opsplitsing voor de Citi Supplier Finance-regeling?
Na de opsplitsing wordt de Citi Supplier Finance-regeling door beide bedrijven gebruikt. De regeling zal op
dezelfde manier blijven werken als het op dit moment doet. Voorafgaand aan Juridische Dag 1 zal Citibank de
Citi Supplier Finance-leveranciers op de hoogte stellen dat ze Citi Supplier Finance zullen gebruiken om apart
zaken te doen met Arconic Corporation en Howmet Aerospace Inc. Citibank zal de leverancier tevens op de
hoogte stellen als er een wijziging is in de financieringskosten voor het gebruik van de regeling. Vanaf Juridische
Dag 1 zullen leveranciers transacties voor zowel Arconic Corporation als voor Howmet Aerospace Inc. in de Citi
Supplier Finance-portal zien.
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5. IT-systemen en -beleidsvoorschriften
Wanneer worden de e-mailadressen van Arconic omgezet naar emailadressen van Howmet Aerospace Inc.?
Alle medewerkers van Howmet Aerospace Inc. zullen vanaf Juridische Dag 1 een nieuw @Howmet-e-mailadres
gaan gebruiken.

Wat gebeuren als er een e-mail naar een Arconic-e-mailadres gestuurd wordt
voor een medewerker die naar Howmet Aerospace Inc. overgegaan is?
Na Juridische Dag 1 worden e-mails aan het @Arconic.com-adres van medewerkers van Howmet Aerospace Inc.
nog zes maanden doorgestuurd naar hun @Howmet.com e-mailadres. Na deze doorstuurperiode van zes
maanden zullen e-mails die naar het @Arconic.com-adres van medewerkers van Howmet Aerospace Inc.
verzonden worden waarschijnlijk leiden tot een “niet-afgeleverd”-reactie naar het e-mailsysteem van de afzender.

Krijgen de IT-systemen van Arconic te maken met onderbrekingstijd?
Ja. Vanwege de opsplitsing van IT-systemen zal er een periode zijn waarop de inkoop- en betalingssystemen van
Arconic, zoals het Oracle EBS-systeem, onderbroken zullen worden. Houd er rekening mee dat er gedurende
deze onderbreking geen handelingen uitgevoerd kunnen worden, waaronder: het invoeren van vorderingen, het
ontvangen van inkooporders, het invoeren van facturen en het verwerken van facturen. Ons opsplitsingsteam
met betrekking tot systemen zal zijn uiterste best doen om vooraf te communiceren wanneer de inkoop- en
betaalsystemen gescheiden worden en weer operationeel zullen zijn. Vanaf dat moment worden alle inkoop- en
AP-transacties op afzonderlijke systemen uitgevoerd. Alle systemen werken nog precies hetzelfde als voor de
onderbreking, behalve dat de transacties van Howmet Aerospace Inc. en van Arconic nu apart afgehandeld
worden.

Hebben de IT-onderbrekingen gevolgen voor de betalingen van leveranciers?
Nee. De betalingen van leveranciers ondervinden geen gevolgen van de verschillende IT-onderbrekingen.

Moeten leveranciers maatregelen nemen binnen hun eigen It-systemen om
aan Howmet Aerospace Inc. te kunnen verkopen?
Ja. Leveranciers moeten hun IT-systemen aanpassen om de opsplitsing van Arconic in twee verschillende
bedrijven weer te geven.
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Zijn er vanwege de onderbreking ook onderbrekingen in ArconicDirect?
In het eerste kwartaal van 2020, voorafgaand aan Juridische Dag 1, zal ArconicDirect voor ongeveer 1-4 weken
onbereikbaar zijn. Ons opsplitsingsteam voor systemen zal zijn uiterste best doen om u voorafgaand aan deze
onderbreking op de hoogte te stellen. Gedurende deze periode zullen onze medewerkers en leveranciers geen
toegang hebben tot of geen transacties kunnen uitvoeren (zoals iClaims, uploads van facturen) op ArconicDirect.

Verandert de URL van ArconicDirect?
Leveranciers die zakendoen met Arconic Corporation kunnen dezelfde URL blijven gebruiken voor het
ArconicDirect-systeem; eventuele transacties van leveranciers met Howmet Aerospace Inc. worden niet op de
ArconicDirect-website afgehandeld.
Voor Howmet Aerospace Inc. wordt een nieuw webportal gecreëerd die dezelfde functionaliteit zal hebben als
ArconicDirect. Het HowmetDirect-systeem bevindt zich op HowmetDirect.com. De HowmetDirect-website zal in
het eerste kwartaal van 2020 live gaan en alle transacties van Howmet Aerospace Inc. zullen vanaf dat moment
daar beheerd worden.
Om leveranciers naar het juiste webportal te begeleiden, zullen alle gebruikers die naar de ArconicDirect-pagina
gaan doorverwezen worden naar een splash-pagina met informatie over de verschillen tussen ArconicDirect en
HowmetDirect. Daarna worden ze gevraagd een keuze te maken naar welke website ze willen gaan. De splashpagina zal in het eerste kwartaal van 2020 live gaan. Na de opsplitsing bestaat de splash-pagina niet meer en
moeten leveranciers naar de juiste bedrijfswebsite gaan.

Zullen er wijzigingen of onderbrekingen aan het Ariba Network plaatsvinden?
Ja. Het Ariba Network-systeem moet, net zoals veel andere IT-systemen, opgesplitst en gedupliceerd worden
zodat beide toekomstige bedrijven van het Ariba Network gebruik kunnen blijven maken. Het systeem wordt
alleen in Noord-Amerika gedupliceerd. Vanaf Juridische Dag 1 heeft het Ariba Network beperkte
beschikbaarheid. Hoewel leveranciers gedurende deze periode nog facturen kunnen invoeren, zal er geen
verwerking plaatsvinden voor facturen of inkooporders totdat het systeem kort daarna weer beschikbaar is.
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6. Vervoer en logistiek
Met wie moet ik contact opnemen met vragen over vervoer en logistiek?
Type contactpersoon

Arconic Corporation

Howmet Aerospace Inc.

Contactpersoon truckladingen

Chris Lawrence
(Chris.Lawrence@arconic.com)

Contactpersoon spoor

Chris Lawrence
(Chris.Lawrence@arconic.com)

Contactpersoon LTL en diverse
modi

Chris Lawrence
(Chris.Lawrence@arconic.com)

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com)

Contactpersoon oceaancontainers

Travis Tipton (Travis.Tipton@arconic.com or
grpitd@arconic.com)

Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)

Contactpersoon internationaal
luchtvervoer
Operationele ondersteuning voor
zeecontainer- en internationale
luchtzendingen

Travis Tipton (Travis.Tipton@arconic.com or
grpitd@arconic.com)

Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)

ArconicTSC@arconic.com

Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)

Contactpersoon vrachtbetalingen

arconiclogisticssupport@arconic.com

HowmetLogisticsSupport@howmet.com

Contactpersoon centrale
verzending

ArconicCD@arconic.com of 1-877-775-7704

HowmetCD@howmet.com of 1-219-3254133

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);
Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)
Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);
Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)

Hoe krijg ik toegang tot vervoerssystemen?
Systeem

Arconic Corporation

Howmet Aerospace Inc.

www.devwaretdw.com

www.devwaretdw.com

rates@arconic.com

HowmetRates@howmet.com

Best vervoersveranderingen

Geen wijzigingen na de opsplitsing

Alle namen van vestigingen van Howmet
Aerospace Inc. worden automatisch
bijgewerkt binnen de account van elke
vervoerder

Www.Arconic.Com/Carriers

Dit bestaat niet voor de vervoerders van
Arconic

www.howmet.com/carriers

Vrachtfacturen

Arconic Corp c/o CT Logistics Team 8, PO
Box 30382, Cleveland, OH 44130

Howmet Aerospace Inc. c/o CT Logistics
Team 8, PO Box 30382, Cleveland, OH 44130

Toegang en goedkeuring
vrachtwagenladingen, LTL, en
tarieven diverse modi
Tariefaanvraagveranderingen voor
vrachtwagenladingen, LTL en diverse
modi

(einde)
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