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Estimados clientes, 

A situação atual do custo da matéria prima e logística, conjuntamente com a subida vertiginosa dos 
preços da energia está a obrigar a Röhm a medidas temporárias e extraordinárias. 

A energia elétrica é o elemento principal do nosso processo de produção, que inclui principalmente a 
maquinação. Desafortunadamente temos gastos 8 vezes superiores que há seis meses.   

Também utilizamos gás natural para alguns processos de fabricação, como tratamentos térmicos 
(temperados, revestimentos, etc.) o que atualmente temos gastos 15 vezes superiores em relação ao 
passado ao ano de 2021. 

Mantivemos esta situação o maior tempo possível e a nossa tabela de preços permaneceu sem 
alterações desde o começo da crise. 

Ponderamos muito sobre qual seria a melhor forma de fazer esse incremento da maneira mais justa 
para os nossos clientes e chegamos à conclusão que um agravamento temporário nos custos seria a 
solução correta.   

Pelo que vos comunicamos que a partir de outubro de 2022 cobraremos uma sobretaxa adicional 
devido aos custos energéticos de 3,9% em todas as novas encomendas que recebemos  
posteriormente, este agravamento energético ser-lhe-á mostrado separadamente nas nossas 
propostas SAP, confirmações de encomendas e faturas.  

Faremos todo o possível para manter dita sobretaxa sem alterações até 31 de dezembro de 2022. 
Sendo possível a redução dos custos da energia, assim que nos permita eliminá-la-emos 
imediatamente. 

Finalmente permita-nos enfatizar que não estamos a realizar uma subida de preços, simplesmente 
temos que compensar parte dos nossos enormes custos com um encargo correspondente que 
reverterá imediatamente assim que possível 

Um muito obrigado pela vossa compreensão e ajuda nestes momentos delicados. 

Diretor Gerente 

RÖHM IBERICA, S.A.U. 

Alejandro Carrasco Alarcón. 

 


