
 

 

 

      

 

 

 

 

 
Essity Internal 

Priopćenje za javnost  

Zagreb, 1 siječnja 2018.  

SCA postaje Essity! 

Od prvog siječnja 2018., tvrtka SCA d.o.o. posluje pod novim imenom: Essity Croatia 
d.o.o.  

SCA d.o.o., hrvatska podružnica vodeće globalne tvrtke za higijenske i zdravstvene 
proizvode, nekadašnje SCA Hygiene Product Grupe a sada Essity Grupe, poznatih 
brandova (TENA, Tork, Leukoplast, Libero, Libresse, Tempo i Zewa), od prvog siječnja 
2018. poslovat će pod novim nazivom Essity Croatia d.o.o. te će sukladno tome početi 
mijenjati svoje znakove, marketinške i komunikacijske materijale, kao i pakiranja 
proizvoda. 

Promjena naziva ne utječe na poslovanje tvrtke koje će se nastaviti kao i do sada. Svi 
brandovi ostaju nepromijenjeni kao i odjeli prodaje, službe za korisnike te lokalna podrška. 
Proizvodi tvrtke zadržavaju pripadajuće ekološke oznake i kvalitetu.  

Poslovanje pod novim imenom dio je završne faze promjena naziva svih lokalnih pravnih 
subjekata ove globalne tvrtke koja je 15. lipnja 2017. uvrštena na burzu Nasdaq Stokholm 
pod nazivom Essity Aktiebolag. Ovo uvrštavanje na burzu rezultat je strateške odluke 
razdvajanja SCA Grupe u dvije nezavisne tvrtke: tvrtka SCA za šumske i drvne proizvode i 
tvrtka Essity za higijenske i zdravstvene proizvode. Na ovaj način tvrtka Essity povećat će 
dugoročnu vrijednost kroz snažniji fokus na segment higijene i zdravlja, koristi za kupce i 
korisnike te razvojne mogućnosti.  

Ime Essity proizlazi iz dvije engleske riječi „essentials“ (osnove) i „necessities“ (potrepštine) 
što tvori prikladan naziv za tvrtku koja svojim kupcima i korisnicima nudi proizvode 
neophodne za svakodnevne potrebe. Essity razvija, proizvodi i prodaje proizvode i rješenja 
na području osobne njege, potrošačkog higijenskog papira, profesionalne higijene, a na 
tržištu nastupa s vizijom; posvećenosti poboljšanju zdravlja i kvalitete života kroz 
vodeća higijenska i zdravstvena rješenja.  

 

 

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte:  
Olivera Štakić, član Uprave, +385 1 468 24 56, olivera.stakic@essity.com  
  
O Essity 
Essity je vodeća globalna higijenska i zdravstvena tvrtka koja razvija, proizvodi i prodaje proizvode i rješenja na području osobne njege (dječja 
njega, ženska njega, proizvodi za inkontinenciju i medicinska rješenja), potrošačkog higijenskog papira i profesionalne higijene. Naša vizija je; 
Posvećenost poboljšanju zdravlja i kvalitete života kroz vodeća higijenska i zdravstvena rješenja. Prodaja se provodi u oko 150 zemalja pod 
mnogim snažnim brandovima, uključujući vodeće globalne brandove TENA i Tork i druge brandove poput Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, 
Nosotras, Saba, Tempo, Vinda i Zewa. Essity ima oko 48.000 zaposlenika, a neto prodaja u 2016. iznosila je oko SEK 101bn (EUR 10.7bn). 
Poslovni procesi osnovani su na održivom poslovnom modelu s naglaskom na stvaranje vrijednosti za ljude i prirodu. Tvrtka ima sjedište u 

Stockholmu u Švedskoj i uvrštena je na burzu Nasdaq Stockholm. Essity je nekada bila dio SCA Grupe. Više informacija potražite na 
www.essity.com.  

http://www.essity.com/

