
 
 
 
 
Tukholma, 12.3.2018 
 
Ovako julkisti vuosikertomuksensa vuodelta 2017 ja esitteli 
päivitetyn strategiansa ja uudet taloudelliset tavoitteensa 
 
Ovako Group AB julkisti tänään vuosikertomuksensa, joka sisältää yhtiön päivitetyn strategian 
ja uudet taloudelliset tavoitteet. Strategian perustana on kolme kehitysaluetta: toiminnan 
tehostaminen (operational excellence), kasvu avainsegmenteillä ja vahvan perustan 
rakentaminen tulevalle toiminnalle. Päivitetyn strategian pohjalta Ovakolle on asetettu 
seuraavat taloudelliset tavoitteet saavutettavaksi vuoteen 2020 mennessä: 
 
• Myyntivolyymi yli 850 000 tonnia vuodessa 
• EBITDA-marginaali yli 13 % 
• Nettovelkaantumisaste ilman eläkevelkaa alle 40 %* 
 

Vuosikertomus esittelee Ovakon keskeiset operatiiviset ja taloudelliset tulokset sekä 
asiakastarjonnan kehittämistä edistävät toiminnalliset ja tuoteinvestoinnit. 
 
”Päätimme vuoden 2017 paremmissa asemissa kuin pitkään aikaan. Kiinteitä kustannuksia oli 
saatu alas, meillä oli uutta liiketoimintaa, isompia markkinaosuuksia, enemmän kysyntää ja 
päivitetty strategia, joka jatkossakin tulee ruokkimaan Ovakon kasvua. Olemme erittäin ylpeitä 
myös esittelemästämme aivan uudesta, vaativiin sovelluksiin tarkoitetusta Hybrid Steel® -
teräsperheestä. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Ovakon lähivuosien näkymät ovat erittäin 
hyvät”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.  
 
Ovakon kestävän kehityksen raportti on yhdistetty vuosikertomukseen. Vuosikertomus on 
saatavissa ruotsin- ja englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.ovako.com. 
Painetun vuosikertomuksen voi tilata sähköpostitse: communications@ovako.com. 
 
*Olettaen että taloudelliset tavoitteet saavutetaan saadaan nettovelat (ilman eläkevelkaa) / EBITDA -suhteeksi alle 1. 
 
- - - 
Tietoa Ovakosta 
Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa 
toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista 
kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa 
kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. 
 
Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita 
komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden 
lopussa 3 040. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com 
 
Lisätietoja: 
Stina Thorman, Head of Investor Relations 
Puh: +46 (0)8 622 1338 
Sähköposti: stina.thorman@ovako.com  
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Ovako AB (publ) on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollinen julkistamaan nämä tiedot. Tämä 
tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 12.3.2018 klo 13.00. 


