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OUTOKUMPU FÖRNYAR LEDNINGSGRUPPEN FÖR ATT ACCELERERA STRATEGI-

IMPLEMENTERINGEN 

Idag meddelade Outokumpu förändringar i ledningsgruppen för att vidare accelerera 

produktionsoptimeringen och kapacitetsminskningar. Jarmo Tonteri kommer att leda affärsområdena 

Stainless Coil EMEA och High Performance Stainless and Alloys. Den här förändringen låter företaget dra 

nytta av ytterligare synergimöjligheter mellan dessa affärsområden. Företaget har kommit överrens med 

Ulrich Albrecht-Früh, nuvarande chef över affärsområdet Stainless Coil EMEA, om att han lämnar 

Outokumpu för att gå vidare med andra karriärmöjligheter utanför företaget.  

“I nuvarande marknadsklimat ser vi ett behov av att ytterligare öka Outokumpus produktionsoptimering. Vi 

kommer därför placera våra europeiska produktionsanläggningar under Jarmo Tonteris ledarskap. Jarmo 

har levererat utmärkta resultat under de senaste två åren vad gäller att omstrukturera Outokumpus 

verksamhet inom specialstål för att återgå till lönsamhet. Jag litar på att hans 35-åriga erfarenhet och 

fokus kommer att påskynda Outokumpus transformering och turn-around”, säger Mika Seitovirta, VD för 

Outokumpu. 

Som en del av de här förändringarna kommer Outokumpu genomföra en strategisk utvärdering av 

kallvalsnings- och precisionsbandsverksamheterna i Nyby och Kloster samt i Dahlerbrück, Tyskland, med 

målsättningen att minska produktionskapacitet och nå ytterligare kostnadsbesparingar genom ökad 

effektivisering. Beslut baserade på den strategiska utvärderingen förväntas kunna tas till slutet av 2013.  

Outokumpus segmenterade rapportering fortsätter som förut med fyra affärsområden med försäljning, 

produktion, supply chain och lönsamhetsansvar: 

• Stainless Coil EMEA 

• Stainless Coil Americas 

• Stainless APAC 

• High Performance Stainless & Alloys 

Jarmo Tonteri tillträder sin nya position som chef för Stainless Coil EMEA från och med idag.  

Pekka Erkkilä börjar på Outokumpu som Chief Technology Officer  

Outokumpu utser Pekka Erkkilä till Executive Vice President, Chief Technology Officer och medlem i 

Outokumpus ledningsgrupp. Han börjar på Outokumpu den 1 september 2013 och rapporterar till VD Mika 

Seitovirta.  

Erkkilä kommer att ansvara för Outokumpus globala strategi för produktion och teknik samt optimering av 

kapitalinvesteringar. Han kommer även ansvara för företagets globala forsknings- och utvecklingsstrategi 

samt företagets aktiviteter inom hållbarhet. Erkkilä kommer att vara placerad på Outokumpus huvudkontor 

i Esbo, Finland.  

Erkkilä har mer än 30 års erfarenhet av rostfritt stål och gruvindustrin och arbetade tidigare på Outokumpu 

mellan 1983-2010. Han återvänder till Outokumpu från Outotec, en ledande teknikleverantör för metall- 

och gruvindustrin, där han är anställd som Executive Vice President för affärsområdet Ferrous Solutions.  

“Jag är väldigt nöjd över att Pekka Erkkilä ansluter till Outokumpu-teamet. Hans breda erfarenhet och 

kunskap om industrin kommer att vara extremt värdefull när vi utvecklar de optimala strategierna för 

Outokumpus produktion och teknologi för de kommande åren”, säger Mika Seitovirta. 

“Jag är väldigt glad över att kunna återvända till Outokumpu och bidra till dess framgång. Outokumpus nya 

position som en global marknadsledare inom rostfritt stål ger oss stora möjligheter att ytterligare utveckla 

verksamheten och ge mervärde till våra kunder”, säger Pekka Erkkilä. 
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För mer information: 

Sonja Rasin, Diplomat Communications, mobil 070 892 6616 

Outokumpu Group 

 

 

 

Outokumpu är en global marknadsledare inom rostfritt stål och speciallegeringar. Vi tillverkar avancerade material som 

är effektiva, hållbara och återvinningsbara och med dem byggs en värld som varar för evigt. Rostfritt stål uppfanns för 

hundra år sedan och är ett idealt val för krävande användningsområden i allt från köksutrustning till broar, 

energianläggningar och medicinsk utrustning. Det är ett till 100 % återvinningsbart, korrosionsfritt, underhållsfritt, 

hållfast och hygieniskt material. Outokumpu har cirka 16 000 anställda i över 40 länder. Koncernens huvudkontor 

ligger i Esbo, Finland. Outokumpu är listat på NASDAQ OMX Helsingfors. www.outokumpu.com  
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