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Strejkerna i Finland påverkar SSABs 
resultat 
Strejkerna i Finland som organiserats av ett antal fackföreningar i samband med 
förhandlingar om nya kollektivavtal, bedöms påverka SSAB Europes resultat för 
det fjärde kvartalet negativt med cirka 250 miljoner kronor.  

Strejken som organiserades i Brahestad och Tavastehus av Industrifacket, fackförbundet 
Pro, och De Högre Tjänstemännen YTN, inleddes 9 december och avslutades den 11 
december 2019. Finska elektrikerförbundets strejk i Brahestad och Tavastehus fortsätter 
och det är risk för ytterligare konfliktåtgärder. SSAB Europes verksamhet har också 
påverkats negativt av att vissa fackförbund bland annat infört förbud mot övertidsarbete. 
Den ena av masugnarna vid Brahestad stålverk stängdes temporärt i slutet av november, 
vilket var en vecka tidigare än planerat på grund av elektrikerstrejken, och den kommer att 
vara stängd till årsskiftet. 

Strejkerna och övriga konfliktåtgärder har påverkat SSAB Europes produktion och 
leveranser, och bedömningen är att SSAB Europes resultat för det fjärde kvartalet 2019 
kommer att påverkas negativt med cirka 250 miljoner kronor.  

För mer information vänligen kontakta: 
Per Hillström, chef för Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com, tel. + 46 70 295 2912 

Denna information är insiderinformation som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 kl. 08.00 CET/CEST.  

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och 
tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en 
starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.  
Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. 
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