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ADDING VALUE 
TO METALS 

Outokumpu ja SMI sopimukseen kuparituoteomistuksiensa vaihdosta 
 

Outokumpu ja italialainen SMI-konserni (Societá Metallurgica Italiana) ovat sopi-
neet vaihtavansa omistamiaan kuparituotetoimintoja. SMI-konserni vaihtaa supra-
johdintoimintansa Italiassa sekä ilmastointi- ja jäähdytysputkitoimintansa Kiinassa 
Outokummun omistusosuuteen espanjalaisesta LOCSA – Laminados Oviedo Cor-
doba S.A.:sta, jonka molemmat konsernit ovat tähän asti omistaneet yhtä suurin 
osuuksin (50 % ja 50 %). Järjestely vaatii viranomaisten hyväksynnän ja se saata-
neen päätökseen tammikuun 2004 loppuun mennessä. 
 
Järjestely sopii hyvin Outokummun strategiaan siirtyä korkeamman lisäarvon ja 
hyvien kasvumahdollisuuksien tuotteisiin, kuten suprajohtimiin. Lisäksi se vahvis-
taa Outokummun asemaa korkeamman jalostusasteen ilmastointi- ja jäähdytinput-
kimarkkinoilla Kiinassa.  
 
SMI:n Fornaci di Bargan suprajohdintoiminnon liikevaihto vuonna 2002 oli 16 milj. 
euroa ja sen palveluksessa on yli 100 henkilöä. Kiinassa Jiangsun maakunnassa 
olevan Changzhoun putkitehtaan liikevaihto on noin 10 milj. euroa ja sen palveluk-
sessa on 70 henkilöä.  
 
Järjestelyllä SMI-konserni poistuu toiminnoista, jotka eivät ole sille strategisesti 
merkittäviä joko teollisuuden alana tai maantieteellisesti. Se on myös linjassa 
SMI:n nykyisten suunnitelmien kanssa. SMI:n asema Euroopan johtavana valssat-
tujen tuotteiden valmistajana vahvistuu, kun se panostaa tuotteisiin, joilla on pa-
rempi kannattavuus ja matalampi riski.  
 
Laminados Oviedo Cordoba S.A. on Outokummun ja SMI:n vuonna 1992 perus-
tama espanjalainen yhteisyritys. Sillä on kaksi kuparivalssaamoa: Oviedossa Poh-
jois-Espanjassa ja Cordobassa Etelä-Espanjassa. Syksyllä tehdyn päätöksen mu-
kaan Oviedon tehdas suljetaan vuoden loppuun mennessä. Tuotanto keskitetään 
Cordoban tehtaalle. Uudelleenjärjestelyjen jälkeen yhtiö työllistää 150 henkilöä 
vuotuisen liikevaihdon ollessa noin 65 milj. euroa. 
 
SMI-konserni on keskittänyt toimintansa Eurooppaan. Sen asiakaskunta koostuu 
useista eri teollisuudenaloista kuten rakennus-, auto-, elektroniikka-, sähkö-, ja te-
lekommunikaatioteollisuus, joita sen tytäryhtiöt KM-Europa Metall, Europa Metalli,  
Trefimetaux, Yorkshire Copper Tubes, sekä SIA Santa Barbara palvelevat useissa 
Euroopan maissa. SMI-konsernin palveluksessa on 8 000 henkilöä ja sen liike-
vaihto on yli 2,5 miljardia euroa. 
  
Outokumpu Copper toimii maailmanlaajuisesti. Sillä on vahva kilpailuasema perin-
teisillä markkinoilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Viime vuosien investoinnit 
Kaakkois-Aasiaan ja Kiinaan ovat tehneet siitä myös merkittävän tavarantoimitta-
jan sekä maailmanlaajuisesti toimiville että paikallisille asiakkaille. Sen tärkeimmät 
asiakasryhmät ovat sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatioteollisuus sekä 
lämmönsiirto-, rakennus- ja autoteollisuus. Tehtaat sijaitsevat Yhdysvalloissa, 
Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Itäval-
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lassa, Britanniassa, Tshekissä, Kiinassa, Malesiassa, Thaimaassa ja Meksikossa. 
Outokumpu  Copperin  liikevaihto vuonna 2002 oli 1 472 milj. euroa ja sen palve-
luksessa on yli 7 500 henkilöä. 
 
Lisätietoja antavat: 
Enrico de Schoenfeld, lakimies, SMI-Societá Metallurgica Italiana -konserni, 
puh. +39 055 4411330 
Mirja Lavisto, viestintäpäällikkö, Outokumpu Oyj/Copper, puh. +358 9 421 2691 


