
 
 
 
  
Stockholm, den 12 januari 2018 
 
Ovako erhåller utökat besked om ändrad taxering i Finland 
 
Som beskrivits i Ovakos årsredovisning har skattemyndigheten i Finland försökt att 
begränsa avdragsrätten för räntekostnader för åren 2010-2013. Ovako Finland Oy har 
nu fått besked om ändrad taxering från den finska skattemyndigheten som utökar det 
tidigare kravet att också gälla åren 2014-2016. Mot bakgrund av befintlig praxis för 
ränteavdrag i Finland under nämnda period och efter samråd med externa skattejurister 
har Ovako precis som tidigare överklagat skattemyndighetens krav. 
 
Det utökande beskedet om ändrad taxering från den finska skattemyndigheten inkluderar ett 
krav på betalning om cirka 6,1 miljoner euro (inklusive ränta och straffavgifter), vilket gör att 
det sammanlagda kravet nu uppgår till 15,6 miljoner euro. Ändringen relaterar till 
räntebetalningar på lån från Ovako Finland Oy:s svenska moderbolag, Ovako AB (publ), som 
skattemyndigheten anser icke-avdragsgilla.  
 
Efter samråd med externa skattejurister är Ovako oense med beskedet från den finska 
skattemyndigheten och har överklagat det. Tills överklagandet har slutgiltigt avgjorts kommer 
Ovako inte att behöva möta begäran om betalning.  
 
- - - 
 
Om Ovako 
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 stång, rör, ringar och förkomponenter. 
Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 
uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året ca 2 800. För mer information besök oss på 
www.ovako.com.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Press- och mediakontakter Investor relations 
Oskar Bosson, Head of Group Communications Stina Thorman, Head of Investor Relations 
T: +46 704 10 71 80 T: +46 (0)862 13 38 
E: oskar.bosson@ovako.com  E: stina.thorman@ovako.com 
 
Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 12 januari kl. 09:15 CET. 
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