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SSAB esittelee suunnitelman kohti 
fossiilivapaata terästä sekä uudet 
strategiset tavoitteet  
SSAB esittelee tänään Ruotsin Oxelösundissa pidettävässä 
pääomamarkkinapäivässään suunnitelman kohti fossiilivapaata terästä sekä uudet 
strategiset tavoitteet. Tavoitteena on, että erikoislujat teräkset ja premium-tuotteet 
yhdessä muodostavat 50 % SSAB:n kokonaistoimituksista vuonna 2022. Vuonna 2026 
SSAB aikoo ensimmäisenä teräsyhtiönä tarjota asiakkaille fossiilivapaita teräksiä. 

”Seuraavina vuosina keskeistä tulee olemaan pitkän aikavälin panostuksemme fossiilivapaan 
teräksen kehittämiseksi, mikä tulee olemaan mullistavaa terästeollisuudessa. SSAB:n 
kilpailukyky vahvistuu uusien fossiilivapaiden premium-tuotteiden myötä ja 
ympäristövaikutuksemme vähenevät huomattavasti. Keskipitkällä aikavälillä kasvamme 
erikoisteräksissä ja kehitämme samalla omia jakelukanaviamme markkinoille. Tämä parantaa 
kannattavuuttamme ja vähentää herkkyyttä suhdannevaihteluille,” sanoo SSAB:n 
toimitusjohtaja Martin Lindqvist.   

SSAB:n uudet strategiset tavoitteet vuodelle 2022: 

 SSAB Special Steels -divisioonan tavoitteena on kasvattaa erikoisterästen toimitukset 
1,6 miljoonaan tonniin (2018: 1,3 milj. tonnia) 

 SSAB Europe -divisioonan tavoitteena on kasvattaa autoteollisuuden erikoislujien 
terästen toimitukset 800 tuhanteen tonniin (2018: 562 tuhatta tonnia) sekä premium-
tuotteiden toimitukset 900 tuhanteen tonniin (2018: 718 tuhatta tonnia). Tällöin 
premium-tuotteiden osuus divisioonan kokonaistoimituksista kasvaa 46 %:iin (2018: 36 
%)  

 SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on, että premium-tuotteet muodostavat 39 % 
kokonaistoimituksista (2018:29 %) 

 SSAB Services -liiketoimintayksikön tavoitteena on kasvattaa liikevaihto 4,5 miljardiin 
Ruotsin kruunuun orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta (2018: 2,4 miljardia) 

Näiden strategisten tavoitteiden lisäksi Tibnorin tavoitteena on saavuttaa vähintään 5 %:n 
käyttökatemarginaali sekä 15 %:n pääomantuottoaste (ROCE) vuonna 2022. Ruukki 
Constructionin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n käyttökatemarginaali vuonna 2022.  

”Olemme viime vuosina tuottaneet ja tulemme jatkossakin tuottamaan hyvää kassavirtaa. 
Taseemme on myös vahvistunut merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että voimme harkiten jatkaa 
intestointeja pullonkaulojen poistamiseksi erikoisterästuotannostamme sekä investointeja 
fossiilivapaaseen terästuotantoon siirtymiseksi,” sanoo Martin Lindqvist. 

Pääomamarkkinapäivän esityksiä voi seurata webcast-lähetyksenä oheisen linkin kautta: 
Webcast-lähetykseen 
 
Esitysten aikataulu: 
9.00-9.40 Martin Lindqvist, President & CEO 
9.40-10.10 Martin Pei, EVP & Chief Technical Officer 
10.10-10.40 Johnny Sjöström, EVP & Head of SSAB Special Steels 
10.40-11.00 Tauko 
11.00-11.20 Gregoire Parenty, Head of SSAB Services 
11.20-11.50 Olavi Huhtala, EVP & Head of SSAB Europe 

https://edge.media-server.com/mmc/p/k5xcfcti
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11.50-12.10 Martin Lindqvist, President & CEO (Tibnor) 
12.10-12.30 Sami Eronen, CEO Ruukki Construction 
12.30-13.30 Tauko 
13.30-13.50 Chuck Schmitt, EVP & Head of SSAB Americas 
13.50-14.10 Håkan Folin, CFO 
14.10-14.20 Yhteenveto ja Q&A 
 

Lisätietoja:  
Mia Widell, mediasuhdepäällikkö, SSAB 
mia.widell@ssab.com, tel +46765272501  

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-beta/166109/
https://twitter.com/SSAB_AB
https://www.youtube.com/channel/UC4VLgeRbWC5GwUUcL3bOrlA

