Tukholma, 28.3.2019

Sanyo Special Steel on saattanut päätökseen Ovakon oston
- Sekä Ovako että Sanyo Special Steel ovat nyt osa Nippon Steel & Sumimoto Metal
Corporationia

Sanyo Special Steel on saattanut Ovakon oston (asiasta on julkaistu lehdistötiedote 2.8.2018)
päätökseen suunnitellusti. Kaupan yhteydessä Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
kasvatti omistusosuuttaan Sanyo Special Steelistä, josta tulee nyt Nippon Steel & Sumimoto
Metal Corporationin enemmistöomisteinen tytäryhtiö. Kauppa luo edellytykset tiiviimpään
yhteistyöhön yhtiöiden kesken. Tavoitteena on maailmanlaajuinen johtajuus erikoisteräksissä.
– Sanyo Special Steelillä on laajaa kokemusta korkealaatuisten terästen valmistuksesta.
Kaupan myötä voimme hyödyntää toistemme osaamista ja kokemusta sekä Nippon Steel &
Sumitomo Metal Corporationin maailmanlaajuista toimintaa. Odotamme, että pääsemme
entisestään vahvistamaan Ovakon kaupallista erikoisterästarjontaa globaaleilla markkinoilla
toimiville asiakkaillemme, toteaa Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom.
Sanyo Special Steel on johtava pitkien erikoisterästuotteiden valmistaja. 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 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, ja sen liikevaihto on noin 1 miljardia euroa. Ovako
on maaliskuusta 2019 alkaen osa japanilaista erikoisterästen valmistajaa Sanyo Special Steeliä ja Nippon Steel &
Sumimoto Metal Corporationin tytäryhtiö. Konsernilla on maailmanlaajuisesti 93 500 työntekijää, ja sen liikevaihto
on 43 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.
Tietoa Nippon Steel & Sumimoto Metal Corporationista
Lokakuussa 2012 Nippon Steel Corporationin ja Sumitomo Metal Industries, Ltd:n fuusion tuloksena perustettu
Nippon Steel & Sumimoto 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:llä on laaja korkean lisäarvon terästuotevalikoima ja
tuotantoa yli 15 maassa. Japanissa yhtiöllä on 12 terästehdasta. Yhtiöllä on kolme strategista 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. NSSMCkonsernin 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.
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