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OUTOKUMPU TECKNAR STRATEGISKT AVTAL MED SINOPEC, KINAS STÖRSTA ENERGI- OCH 

KEMIKALIEFÖRETAG  

Outokumpu tecknar ett strategiskt avtal med Sinopec Group för materialutveckling och leveranser av 

rostfritt stål. Som en del av det ettåriga avtalet levererar Outokumpu valsade stänger av rostfritt duplexstål 

till Sinopecs dotterbolag China Petrochemical International Co., Ltd, för tillverkning av sömlösa rör till en av 

de största oljeraffinaderianläggningarna i världen samt till en anläggning för kondenserad naturgas. De 

valsade stängerna kommer från Outokumpus valsverk för långa produkter i Degerfors. De sömlösa rören 

kommer att tillverkas av de valsade stängerna av lokala tillverkare. Målet för de berörda parterna är att 

förlänga samarbetet efter det ettåriga avtalet. Med bas i Beijing, Kina, är Sinopec Group en av världens 

största koncerner inom petroleum- och petrokemisk verksamhet.  

“Som Kinas största energi- och kemikalieföretag har Sinopec ett ansvar att garantera landets 

energisäkerhet. Företaget har gjort stora ansträngningar för att diversifiera energimixen och söker efter fler 

energikällor. Hållbara material är av yttersta vikt i den här processen. Outokumpu har, som en av världens 

största leverantörer av rostfritt stål, visat sitt ledarskap i tekniskt kunnande och bra lokal kundservice. Vi 

tror att vi tillsammans med Outokumpu kan nå vårt mål för ett hållbart utvecklande av landets ekonomi och 

samhälle. Vi ser också fram emot att utforska fler möjligheter tillsammans med Outokumpu”, säger Lou 

Jianchang, Vice President på China Petrochemical International. 

“Det finns nu ett starkt behov av långsiktigt hållbara lösningar för användandet av våra naturresurser. Runt 

om i världen möter Outokumpu detta behov med sina avancerade material. Kina är en nyckelmarknad för 

Outokumpu och vi är glada över att bli en strategisk partner till Sinopec”, säger Austin Lu, President – 

Stainless APAC på Outokumpu. 

I Kina fokuserar Outokumpu på rostfria stålsorter inom naturresurser, energi, olja & gas, arkitektur, bygg & 

konstruktion, tunga transporter, pappersindustri med mera. Under de senaste åren har Outokumpu utökat 

sin närvaro i Kina genom att introducera sina avancerade teknologier och kvaliteter till den kinesiska 

marknaden. I Kina assisterar Outokumpu sina kunder genom servicecentret i Kunshan och 

kallvalsningsanläggningen i Shanghai.  
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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  

http://www.outokumpu.com/

