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SSAB julkisti tänään vuoden 2020 toisen 
neljänneksen osavuosikatsauksensa 
SSAB julkisti tänään osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2020. Raportti on saatavilla 
englanniksi ja ruotsiksi yhtiön verkkosivuilla. Osavuosikatsaus esitellään audio-
webcastin ja puhelinkonferenssin kautta tänään alkaen klo 9.30 CEST (10.30 EEST) 

Heikentynyt kysyntä vaikutti negatiivisesti tulokseen, SSAB Special Steels -
divisioonan kehitys vakaata 

Q2/2020 avainluvut 

 Liikevaihto oli 15 155 (20 654) milj. Ruotsin kruunua  

 Käyttökate (EBITDA) oli 705 (2 419) milj. kruunua  

 Liikevoitto oli -251 (1 316) milj. kruunua 

 Tulos per osake oli -0,28 (0,98) kruunua  
 
 

Toimitusjohtajan katsaus 
 

SSAB:n vuoden 2020 toisen neljänneksen liikevoitto laski 1 567 milj. kruunua edellisvuoden 
vastaavasta ajanjaksosta ja oli -251 milj. kruunua. Covid-19 -pandemian aiheuttama talouden 
heikkeneminen vaikutti teräsmarkkinoihin negatiivisesti. Tulos heikkeni 594 milj. kruunua 
vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, jolloin Covid-19 ei vielä juurikaan 
vaikuttanut liiketoimintaan. 

SSAB Special Steels -divisioonan liikevoitto oli 485 (544) milj. kruunua, edellisvuoden vastaavaa 
ajanjaksoa alemmista toimitusmääristä johtuen. Erikoisterästen kysyntä säilyi parempana kuin 
standarditerästen kysyntä ja divisioonan liiketulosmarginaali oli 12 % (11 %). Tulos parani 
edellisestä neljänneksestä 27 milj. kruunua johtuen osin kustannussäästöistä sekä hyvästä 
tuotantoasteesta. 

Euroopan teräsmarkkinoita leimasi alhainen kysyntä ja SSAB Europe -divisioonan toimitukset 
laskivat 695 (909) tuhanteen tonniin. Alemmat toimitusmäärät ja vähentyneen tuotannon 
vaikutukset painoivat liiketuloksen -566 (66) milj. kruunuun.  

SSAB Americas -divisioonan toisen neljänneksen liiketulos laski -10 (872) milj. kruunuun ja 
toimitukset laskivat heikentyneestä kysynnästä johtuen 460 (475) tuhanteen tonniin. Vuoden 
2019 toisella neljänneksellä markkinatilanne oli suotuisa ja kvarttolevyjen hinnat korkealla 
tasolla. 

Toimenpiteet Covid-19:n vaikutusten ja riskien minimoiseksi ovat jatkuneet, ja terveys ja 
turvallisuus ovat olleet etusijalla. SSAB:n tuotanto toimi toisen neljänneksen aikana 
suunnitelmien mukaisesti. Toimimme nopeasti sopeuttaaksemme organisaatiota 
heikentyneeseen kysyntään ja toimenpiteiden ansiosta kiinteät kustannukset vähenivät lähes 
800 milj. kruunua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kustannussäästötoimenpiteet, 
mukaan lukien lyhennetty työaika ja määräaikaiset lomautukset, jatkuvat kolmannella 
neljänneksellä. 

Tuotantotasot pysyvät edelleen normaalia alhaisemmalla tasolla ja Raahen huhtikuun 
puolivälissä suljettu toinen masuuni suunnitellaan pidettävän kiinni suuren osan kolmannesta 
neljänneksestä. Heikon markkinatilanteen takia suunnitellut huoltoseisokit on aikaistettu ja ne 
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toteutetaan jo nyt heinä- ja elokuussa neljännen neljänneksen sijaan. Näkymät ovat epävarmat, 
mutta useissa asiakassegmenteissämme on näkyvissä joitakin positiivisia signaaleja, jotka 
osoittavat kysynnän mahdollisesti voivan parantua kolmannen neljänneksen loppupuolella. 

Keskitymme edelleen erikoisteräsliiketoiminnan kehittämiseen sekä tähtäämme siihen, että 
tuomme vuonna 2026 ensimmäisenä fossiilivapaan teräksen markkinoille. Käynnistämme jo 
kolmannen neljänneksen aikana HYBRITin globaalisti ainutlaatuisen koelaitoksen Ruotsin 
Luulajassa. 

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2020 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.-30.6.2020 julkistukseen  

Osavuosikatsaus esitellään audio-webcastin ja puhelinkonferenssin kautta tänään alkaen 
klo 9.30 CEST (10.30 EEST). Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin 
Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Håkan Folin. Esitykset pidetään englanniksi.  

Aika: Tiistai 21.7.2020 klo 9.30 CEST (10.30 EEST) 

Puhelin: 
Ruotsi:      +46 856 6426 51 
UK:          +44 3333 0008 04 
USA:          +1 6319 1314 22 
 
Konferenssi-ID: 17664251# 
 
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/mmc/p/mndwvzw7
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

