Information till Selga, Storel, Meab och Rexels kunder
Älvsjö, den 14 juni 2021

Förändringar kring Bankgiro- och
Plusgiroinbetalningar fr o m 21 juni 2021
Som tidigare informerats pågår just nu en process att samla försäljningsenheterna
Storel, Selga och Meab under ett gemensamt varumärke – Rexel. Parallellt med denna
process har vi bytt bank från Nordea till Danske Bank, vilket tillsammans med vår
kommande varumärkesresa innebär förändringar kring våra Bankgiro och Plusgiro.
Från och med 21 juni 2021 gäller följande:
• Möjligheten att göra inbetalningar via Plusgiro försvinner.
Vi hänvisar istället till inbetalning via Bankgiro.
• Samtliga kunder kommer att bli fakturerade med betalningsuppgifter för
Bankgiro 300-5709 (Selga och Meabs tidigare bankgironummer) från den 21 juni.
• Tidigare bankgironummer för Storel kommer att stängas.
• Fakturaavsändare kommer fortfarande vara Rexel tillsammans med Selga, Storel
och Meab. Det kommer ändras till att enbart vara Rexel under hösten 2021.
Vi ber er att snarast uppdatera ert företags leverantörsregister med dessa uppgifter.
Om ni betalar via internetbank eller annat elektroniskt betalsystem och har ett
register över leverantörer är det viktigt att ni ändrar tidigare inlagt Plusgiro- eller
Bankgirokonto för Storel till bankgironummer 3
 00-5709, Rexel.
Har ni frågor kring inbetalningar är ni välkomna att kontakta kundreskontra@rexel.se
Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!
Ekonomiavdelningen
Rexel Sverige

Ett gemensamt varumärke Rexel
Nu fortsätter vi samordna verksamheterna för Storel, Selga och Meab. Nästa steg är att
samlas under ett gemensamt varumärke – Rexel. Processen kommer ske successivt och
påbörjas under våren 2021. Initialt sker förändringarna mest bakom kulisserna för att från och
med hösten bli mer märkbara utåt sett. Parallellt med detta pågår arbetet med att förbättra
vårt kunderbjudande så att vi kan vara en ännu bättre partner till dig i framtiden. Vår ambition
är att Rexel ska fortsätta vara din lokala distributör med närhet och personlig service likväl
som vi är en global energiteknikdistributör.
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