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USAs ståltullar påverkar SSAB på två 
olika sätt 
USAs president Donald Trump har meddelat ett formellt beslut om att införa tullar 
på 25% på stål som importeras till USA. SSABs vd och koncernchef, Martin Lindqvist, 
kommenterar beslutet:  

“Vår amerikanska division har en kapacitet på 2,4 miljoner ton stål i våra verk i Iowa 
och Alabama. Dessa volumer omfattas inte av den nu beslutade tullsatsen.  

Vid sidan av de lokalt producerade volymerna, så exporterar SSAB vissa höghållfasta 
specialprodukter från Finland och Sverige till USA för att komplettera erbjudandet. 
Under 2017 utgjorde denna export totalt cirka 250 000 ton. Vi kommer tillsammans 
med våra kunder att analysera och diskutera hur vi bäst går vidare efter gårdagens 
beslut om ståltullar. 

Vår nordiska export handlas rättvist och i enlighet med etablerade internationella 
handelsregler. Vi kommer därför att föra en dialog med amerikanska myndigheter och 
förespråka undantag för Sverige och Finland för att bevara goda handelsförhållandena 
mellan länderna. 

Om ett undantag inte beviljas, kommer vi att fortsätta utvärdera alla aspekter av vår 
amerikanska affär - från prissättning och investeringar till logistik och production för 
att säkerställa att SSAB är lönsamt och bäst rustat för framtida tillväxt.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, viktoria.karsberg@ssab.com, 
tel: +46 72 233 5288  

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och 
tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en 
starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.  
Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. 
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