Til våre kunder

Krig i Europa gir store prisvariasjoner.
Basert på det som nå skjer i Europa ønsker vi å informere hvordan dette påvirker Prime Cargo og
dere kunder. En ikke uvesentlig del av vår virksomhet er basert på, og avhengig av transport, både
innenlands og utenlands. De som driver innenfor denne bransjen, er sterkt berørt av prisstigninger
som vi ikke har sett tidligere. I tillegg ser vi at mange sjåfører blir innkalt til militærtjeneste.
Dermed mister markedet også kapasitet. I sum gir dette en svært uforutsigbar situasjon med et
prisbilde som endres raskt fra dag til dag.
Vi ønsker derfor å informere alle berørte kunder at inngåtte prisavtaler kan bli omgått under dekke
av force majeure. Vi gjør hver dag vårt ytterste for å minimere skader som måtte oppstå, men kan
ikke lengre garantere de priser og leveringsbestemmelser som tidligere er avtalt. Hvor lenge dette
vil vare vet vi ikke, men vi følger situasjonen nøye, og skal etter beste evne gi våre beste
anbefalinger.
Vestby, 10. mars 2022
Med vennlig hilsen
Prime Cargo AS

Kjell Fjeldheim
Styrets leder
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To our customers

War in Europe leads to major price adjustments.
Based on the current situation in Europe, we would like to inform you all on how this affects
Prime Cargo. A large proportion of our business is based on, and are reliable of transport, both
domestic and internationally. The companies taking part in that business are all strongly affected
by price increases unknown for all of us. Additionally, many truckdrivers have been called to
military duty, leading to lack of capacity. All together this leads to a very uncertain situation with
rapidly price changes from one day to another.
Consequently, some of our signed agreements due to price and deliverance, might be broken under
the cover of force majeure. Nevertheless, we will emphasize that we will do what ever we can to
minimize the damage and try to keep you updated as far as possible. We do not have any idea how
long this situation will last but will support you all with our best recommodations.
Vestby, 10. Mars 2022
With kind regards
Prime Cargo AS

Kjell Fjeldheim
Chair of the Board
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