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SSAB julkisti tänään vuoden 2019
ensimmäisen neljänneksen
osavuosikatsauksensa
SSAB julkisti tänään osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2019. Raportti on saatavilla
englanniksi ja ruotsiksi yhtiön verkkosivuilla. SSAB järjestää tänään klo 09.30 CEST
(10.30 EEST) Tukholmassa analyytikko- ja mediatilaisuuden, jota voi seurata myös
webcast-lähetyksenä.

Vahva tulosparannus SSAB Americas ja SSAB Special Steels -divisioonilta

Ensimmäisen vuosineljänneksen avainluvut

· Liikevaihto oli 20 017 (17 388) milj. Ruotsin kruunua
· Käyttökate oli 2 755 (1 836) milj. kruunua
· Liikevoitto oli 1 674 (916) milj. kruunua
· Tulos per osake oli 1,24 (0,65) kruunua
· Operatiivinen kassavirta 1 139 (761) milj. kruunua
· Nettovelkaantumisaste oli 16 (21) %

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto nousi SSAB Americas ja SSAB Special
Steels -divisioonien vetämänä 758 milj. kruunua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli
1 674 milj. kruunua. Liikevoitto kasvoi myös edellisestä neljänneksestä, jolloin tulosta rasittivat
useat suunnitellut huoltoseisokit.

SSAB Americas -divisioonan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 956 (129) milj.
kruunuun. Tulosparannus johtui pääasiassa huomattavasti korkeammista myyntihinnoista.
Kysyntä jatkui vahvana useimmissa asiakassegmenteissä.

Myös SSAB Special Steels -divisioonassa kysyntä jatkui vahvana useimmissa segmenteissä.
Liikevoitto nousi 244 milj. kruunua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 678
(434) milj. kruunua. Vakaampi tuotanto vaikutti myönteisesti tulokseen.

Kysyntä Euroopassa oli melko vakaata neljänneksen aikana, mutta raaka-aineiden hinnat
nousivat. Neljänneksen aikana SSAB Europe -divisioonan Raahen tehtaan yhdellä masuunilla
tehtiin korjaus- ja huoltotöitä. Tästä sekä jonkin verran heikentyneistä myyntikatteista johtuen
liikevoitto laski 347 (657) milj. kruunuun.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2019 on alkanut positiivisissa merkeissä, kun sekä SSAB Special Steels
että SSAB Americas -divisioonat tekivät ensimmäisellä neljänneksellä ennätystuloksen. Edelleen
vahvistunut tase luo hyvät edellytykset kehittää yritystä strategisten investointien ja
yritysostojen kautta. Vaikka erikoislujien terästen myynnin kasvu tasaantui hieman
neljänneksen aikana, näiden tuotteiden rakenteellinen kasvupotentiaali on hyvä. Jatkamme
työtämme tuotannon vakauden parantamiseksi ja tehostamme toimenpiteitämme
turvallisemman työpaikan saavuttamiseksi.

Näemme aktiviteetin jatkuvan hyvällä tasolla, erityisesti nuorrutetuissa teräksissä (Q&T) sekä
kvarttolevyissä Yhdysvalloissa. Hieman heikentyneet tulevaa talouskehitystä ennakoivat
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indikaattorit ja autoteollisuuden kysynnän heikentyminen aiheuttavat kuitenkin jonkin verran
epävarmuutta teräksen kysynnän kehittymisen suhteen. Kaiken kaikkiaan arvioimme vuoden
2019 toisen neljänneksen näkymien olevan koko konsernille suhteellisen hyvät.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja
ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni >
Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2019 julkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa (1.1.-31.3.2019)
julkistamispäivänä Tukholmassa.

Aika ja paikka: Kello 09.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1,
konferenssihuone Manhattan.

Puhelin:
+ 46 8 5664 2651 (Ruotsi),
+ 44 33 3300 0804 (UK),
+ 1 63 1913 1422 (USA).

PIN: 42 69 39 63#

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, per.hillstrom@ssab.com, puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, atte.kaksonen@ssab.com, puh. + 358 50 3143 634

Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä
ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön
lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden
kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on
työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö
on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com.
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja
YouTube.

http://www.ssab.fi/
https://edge.media-server.com/m6/p/afbqip8o
http://www.ssab.com/
https://www.facebook.com/ssab.ab/
https://www.instagram.com/ssab_steel/
https://www.linkedin.com/company-beta/166109/
https://twitter.com/SSAB_AB
https://www.youtube.com/channel/UC4VLgeRbWC5GwUUcL3bOrlA

