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SSAB ostaa Abraservicen 
SSAB Services on sopinut ostavansa Abraservice Holding -yhtiön (“Abraservice”), joka 
myy kulutusosia ja kulutusta kestävien ja erikoislujien terästen ratkaisuja. 
Abraservice on osa ranskalaisomisteista Jacquet Metal Service Groupia. Yhtiön 
liikevaihto vuonna 2018 oli noin 800 miljoonaa Ruotsin kruunua. Hankinta tukee 
SSAB:n strategista tavoitetta globaalista johtajuudesta erikoislujien terästen ja niihin 
liittyvien palvelujen tarjoajana. 

Kauppa on ehdollinen viranomaisten hyväksynnälle. Kaupan ennakoidaan toteutuvan 
vuoden 2019 toisella puoliskolla. 

“Abraservicen verkosto sopii hyvin SSAB Services -liiketoiminnan strategiaan, johon sisältyy 
tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen koneenvalmistajille ja jälkimarkkina-asiakkaille. 
Hankinta parantaa yhteyksiämme asiakkaisiin ja loppukäyttäjiin ja mahdollisuuksiamme 
edetä uusilla markkinasegmenteillä. Abraservicen henkilöstöllä on vahva kokemus alalta ja  
paikallisen johdon ja työntekijöiden osaaminen täydentää SSAB:tä erinomaisella tavalla”, 
sanoo Gregoire Parenty, Head of SSAB Services. 

Abraservicen hankinta tarjoaa SSAB:lle ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa 
erikoislujien terästen tarjontaa teollisessa arvoketjussa mahdollistaen asiakkaille ja 
loppukäyttäjille, mukaan lukien brändiohjelmien asiakkaat, uusia palveluita, osia ja 
lisätuotteita. Se lisää SSAB:n toimituksia kannattavan  palvelukanavan kautta, jossa kysyntä 
on OEM-asiakassegmenttiä vakaampaa kysyntäsyklin eri vaiheissa. 

Abraservicellä on yhteensä noin 200 työntekijää, jotka työskentelevät 10 
prosessointikeskuksessa ja 12 myyntitoimistossa yhteensä 11 Euroopan maassa. 
Suurimmat prosessointikeskukset ovat Ranskassa, Saksassa ja Italiassa. 

Abraservice jatkaa itsenäisenä yksikkönä osana SSAB Services -liiketoimintoa ja säilyttää 
oman nimensä. Yhtiö hyötyy SSAB:n tuesta ja asiantuntemuksesta, laajemmasta 
tuotevalikoimasta ja globaalista maantieteellisestä kattavuudesta voidakseen laajentaa 
vahvaa markkina-asemaansa osien jakelussa ja valmistuksessa Euroopassa ja sen 
ulkopuolella. 

SSAB Services on SSAB Special Steels -divisioonan liiketoimintayksikkö. Yksikkö kehittää 
Hardox Wearparts -verkostoa ja edistää erikoislujien terästen käyttöä myös SSAB Shape -
konseptin avulla. Hardox Wearparts -verkosto tarjoaa kulutusosia ja oikea-aikaisia 
korjauspalveluita loppukäyttäjille paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta- kierrätys- 
ja rakennussektoreilla. Se koostuu maailmanlaajuisesta verkostosta yli 90 maassa. Siihen 
kuuluu yli 500 yritystä, joista SSAB:llä on omistusta 16:ssa. 

Lisätietoja:  
Mia Widell, Press Manager, mia.widell@ssab.com,. tel. +46 76 527 2501 

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.com/
https://www.facebook.com/ssab.ab/
https://www.instagram.com/ssab_steel
https://www.linkedin.com/company/ssab
https://twitter.com/SSAB_AB
https://www.youtube.com/channel/UC4VLgeRbWC5GwUUcL3bOrlA

