
 
 
 
 
Tukholma, 2.8.2018  
 
Seuraava askel kohti maailmanlaajuista johtajuutta erikoisteräksissä 
– Sanyo Special Steel ostaa Ovakon  
 
Sanyo Special Steel ostaa Ovakon osana Ovakon integraatiota Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corporationiin (NSSMC). NSSMC, joka tällä hetkellä on Sanyo Special Steelin suurin 
osakkeenomistaja, kasvattaa samassa yhteydessä osakeomistustaan ja muodostaa Sanyo 
Special Steelistä konsernin tytäryrityksen.  
 
Näin saadaan edellytykset entistäkin vahvemmalle yhteistyölle Ovakon, NSSMC:n ja Sanyo 
Special Steelin kesken. Tavoitteena on entistä vahvempi maailmanlaajuinen 
erikoisterästarjonta. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan maaliskuun 2019 loppuun mennessä 
edellyttäen että viranomaisilta saadaan tarvittavat hyväksynnät. 
 
”Yrityskauppa on luonteva seuraava askel integraatiossa NSSMC:hen ja antaa Ovakolle 
edellytykset vahvistaa kaupallista tarjontaansa ja teknisiä valmiuksiaan. Näemme Ovakon ja 
Sanyo Special Steelin yhdistymisessä runsaasti synergiaetuja, ja olen varma siitä, että 
yhdessä pystymme tarjoamaan entistä enemmän mahdollisuuksia asiakkaillemme 
maailmanlaajuisesti”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.   
 
Sanyo Special Steel on johtava pitkien erikoisterästuotteiden valmistaja. Yritys valmistaa ja 
myy erikoisteräksiä Japanissa ja kansainvälisesti. Tuotevalikoimassa on erilaisia 
erikoisteräksiä tankoina ja saumattomina putkina, mukaan lukien laakeriteräkset, 
koneenrakennusteräkset, ruostumattomat teräkset, kuumalujat ja työkaluteräkset, sekä 
metallijauheet ja jauhemetallurgiset tuotteet. Yritys tarjoaa myös tangoista tai saumattomista 
putkista lähelle lopullista tuotetta jalostettuja aihioita. Sanyo Special Steelillä on noin 2 600 
työntekijää. Vuoden 2017 liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa. Yhtiö on listattu Tokion pörssiin. 
 
- - - 
 
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. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa 
euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on 
maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 43 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja 
www.nssmc.com.  

Tietoa Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationista (NSSMC) 
Lokakuussa 2012 Nippon Steel Corporationin ja Sumitomo Metal Industries, Ltd:n fuusion tuloksena perustettu 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) on maailmanlaajuisesti johtava integroitu terästen 
valmistaja. NSSMC:n johtoryhmää johtavat Shoji Muneoka, Representative Director and Chairman, ja Kosei 
Shindo, Representative Director and President. NSSMC:n tuotanto käsittää laajan valikoiman korkean lisäarvon 
terästuotteita. Tuotantoa on yli 15 maassa, ja Japanissa yhtiöllä on 12 terästehdasta. Yhtiöllä on kolme strategista 

http://www.ovako.com/
http://www.nssmc.com/


 
 
painopistettä: i) vaativat terästuotteet autonvalmistukseen, ii) raaka-aineet ja energia ja iii) 
infrastruktuurirakentaminen, rakennusteollisuus ja rautatiet. Yhtiöllä on Japanissa kolme isoa tutkimus- ja 
kehityskeskusta ja seitsemän tehdaslaboratoriota. NSSMC toimii holding-yrityksenä viidelle liiketoiminnolle: 
teräksenvalmistus, tekniikka, kemikaalit, uudet materiaalit ja järjestelmäratkaisut. NSSMC-konserni työllistää noin 
93 500 ihmistä. NSSMC-konsernin liikevaihto tilivuodelta 2017 (päättyi 31.3.2018) oli 5 668 663 miljoonaa jeniä, 
liiketulos 182 382 miljoonaa jeniä ja raakaterästuotanto 45,17 miljoonaa tonnia. NSSMC rakentaa 
toimintafilosofiansa mukaisesti dynaamista NSSMC-konsernia. Yhtiö pyrkii varmistamaan tehokkaan, vastuullisen 
ja avoimen johtamisen ja kehittämään hallintotapaa niin, että tuloksena on viime kädessä kestävä omistaja-arvon 
kasvu ja yhteiskunnallisesti arvostettu asema. Lisätietoa: www.nssmc.com.  

Tietoa Sanyo Special Steel Co., Ltd:stä 
Sanyo Special Steel Co., Ltd. (Sanyo Special Steel) on vuonna 1933 perustettu japanilainen korkealaatuisten 
erikoisterästen valmistaja. Yhtiön johtoryhmän puheenjohtaja on Shinya Higuchi, Representative Director and 
President. 
Sanyo Special Steelin tuotteet täyttävät tiukat laatuvaatimukset, ja niitä käytetään keskeisissä komponenteissa 
esimerkiksi autoissa, teollisuuskoneissa, rautateillä ja tuulivoimaloissa. Etenkin Sanyo Special Steelin 
laakeriteräkset nauttivat useissa maissa erityistä arvostusta korkean laatunsa ja kestävyytensä ansiosta.  
Sanyo Special Steelillä on toimintaa Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tavoitteena on varmistaa korkealaatuisten 
tuotteiden varma saatavuus asiakkaille, joilla on kansainvälistä toimintaa. Sanyo Special Steelin johtamisperiaate 
”Confidence-based Management” korostaa lojaaliutta, reiluutta ja läpinäkyvää johtamista. Tavoitteena on kasvattaa 
omistaja-arvoa ja voittaa kaikkien sidosryhmien luottamus saavuttamalla sekä tulos- että yritysvastuutavoitteet. 
Lisätietoa: www.sanyo-steel.co.jp 
 
- - - 
Lisätietoa: 
Stephanie Beudat, Head of External Communications 
Puh: +46 (0)8 622 13 43  
Sähköposti: stephanie.beudat@ovako.com 
 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
Public Relations Center  
Puh: +81-3-6867-2977, 3419, 2146, 2135 
 
Sanyo Special Steel Co., Ltd. 
General Administration Department 
Puh: +81-79-235-6003 
 
Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 2.8.2018 klo 09.15 CET. 
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