Ica bojkottar Coca Cola SvD.pdf
Saved to Dropbox • 9 Feb 2017, 12>49

Torsdag 9 feb

Start

Sök



Kundservice

Näringsliv •

Trigon Agri: 0,17 +1,19 %

Börs

Börsplus

Telia Company: 34,81 +0,20 %

Motor

Anoto Group: 0,16 −0,64 %

Dagens tidning

 +0,18%

 −0,18%

12.31, OMX-S, i år +2,89%

22.43, DOW, i år +1,48%

Näringsliv Debatt

Sök företag

Stockwik Förvaltning: 0,05 −2,17 %

€

Prenumerera

9,47

EUR +2 öre

Kultur

Nordea Bank: 107,90 +0,47 %

Sedan i måndags har Ica ICA +0.66% slutat att köpa in 1,5-litersflaskor av läskerna
Coca-Cola, Sprite och Fanta, och snart väntas det märkas på butikshyllorna.
Bakgrunden är en priskonflikt med Coca Cola.
Av Karin Thurfjell, TT
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En flaska 1,5 liters Coca-cola. Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Coca Cola anser att priserna inte hängt med i utvecklingen, skriver TT.
Dagligvarujätten Ica menar att prisökningarna som läskjätten vill införa
inte är motiverade, säger Icas presschef Staffan Ekengren til SvD.se.
– Vi har haft prisförhandlingar under en tid. Vi är inte överens om de
prisökningar som Coca Cola aviserar, säger han.

 Vi är inte överens
om de prisökningar
som Coca Cola aviserar
Staffan Ekengren,
presschef på Ica
Bråket handlar om priset på alla läskstorlekar, men det är 1,5 litersflaskorna med bland annat Coca Cola, Fanta och Sprite som Ica
beslutat att sluta köpa in centralt.
Ännu finns flaskorna kvar i de flesta butikshyllorna, och ännu har det
inte kommit in några kundreaktioner till Ica centralt, enligt Staffan
Ekengren. Men snart kan hyllorna börja gapa tomma.
– De här dryckerna kommer ändå att finnas att köpa, men i andra storlekar.
Vi vill ju att det här påverkar kunderna så lite som möjligt, och det är
därför vi bara valt en förpackningsstorlek, säger Staffan Ekengren.
Han vill inte gå in på vad Ica enligt nuvarande avtal betalar för läsk från
Coca Cola, eller hur mycket Coca Cola vill höja priset med.
– Vi berättar inte om några detaljer från förhandlingarna.
Att prisdiskussioner slutar med köpstopp hör inte till vanligheten, enligt
Ekengren.
– Men vi tycker inte att prishöjningen de vill ha igenom är motiverad. Det
här är en del av förhandlingen.
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