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 Information om Ovakos bokslutskommuniké 2015 
 
Ovako publicerar sin bokslutskommuniké klockan 07.30 den 15 februari 2016. 
 
En information för investerare i Ovakos seniora säkerställda obligationer kommer att 
hållas samma eftermiddag, kl.15.00 CET via en telefonkonferens. 
  
Presentationsmaterial kommer att kunna laddas ner från hemsidan 
http://www.ovako.com/en/Financial-information/Information-to-Bond-Investors/ 
  
För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen anmäl dig på: 
http://emea.directeventreg.com/registration/30534227  
 
För att ta del av pressmeddelanden och information vänligen anmäl dig till Ovakos 
utskickslista via vår hemsida: 
http://www.ovako.com/sv/Media/Ovakos-distributionslista/ 
 
Bokslutskommunikén för 2015 kommer att presenteras av Ovakos nytillträdde 
tillförordnade CFO, Ola Salmén. 
 
Ola Salmén tillträdde sin roll som t.f. CFO på Ovako den 11/1 2016. Tidigare CFO 
Marcus Hedblom utsågs till President  och CEO för Ovako den 24/11 2015. Ola har 
gedigen erfaren, bland annat som Executive Vice President och CFO på Sandvik  
och CFO på V&S Vin & Sprit AB. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control, +46 (0)8 622 13 23 
Elina Olsson, Group Communication, +46 (0)8 622 13 22 
 
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, 
transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och 
deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. 
 
Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och 
förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika 
och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 
2925. För mer information besök oss på www.ovako.com 
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