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SSAB julkisti tänään vuoden 2020 
kolmannen neljänneksen 
osavuosikatsauksensa 
SSAB julkisti tänään osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2020. 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 ja suunnitellut huoltoseisokit painoivat tulosta  

Q3/2020 avainluvut 

 Liikevaihto oli 14 481 (18 840) milj. Ruotsin kruunua 

 Käyttökate (EBITDA) oli -66 (1 327) milj. kruunua 

 Liiketulos oli -973 (300) milj. kruunua 

 Tulos per osake oli -0,72 (0,03) kruunua 
 
 

Toimitusjohtajan katsaus 
 

SSAB:n vuoden 2020 kolmannen neljänneksen liiketulos laski 1 273 milj. kruunua edellisvuoden 
vastaavasta ajanjaksosta ja oli -973 (300) milj. kruunua. Covid-19-pandemian aiheuttama 
talouden aktiviteetin heikkeneminen vaikutti edelleen negatiivisesti teräsmarkkinoihin. Vuoden 
toiseen neljännekseen verrattuna liiketulos laski 722 milj. kruunua, mikä suurelta osin johtui 
suunnitelluista huoltoseisokeista, joiden osuus oli 670 milj. kruunua. Kassavirta oli positiivinen, 
mikä ylläpitää vahvaa taloudellista asemaamme. 

SSAB Special Steels -divisioonan liikevoitto laski 73 (358) milj. kruunuun. Tulos heikkeni myös 
edellisestä neljänneksestä johtuen sekä suunnitellusta huoltoseisokista että tuotantomäärien 
sopeuttamisesta vähentyneeseen kysyntään. 

SSAB Europe -divisioonan toimitukset laskivat 751 (794) tuhanteen tonniin. Suunniteltujen 
huoltoseisokkien kustannukset, kapasiteetin alhaisempi käyttöaste sekä laskeneet myyntihinnat 
painoivat liiketuloksen -631 (-480) milj. kruunuun.  

SSAB Americas -divisioonan kolmannen neljänneksen liiketulos laski -435 (522) milj. kruunuun. 
Heikko kysyntä, matalat katteet sekä suunnitellun huoltoseisokin kustannukset rasittivat tulosta 
kolmannella neljänneksellä. 

Toimenpiteet Covid-19:n vaikutusten ja riskien minimoimiseksi ovat jatkuneet. Vältimme 
ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä yhdessä toimittajiemme kanssa tartuntojen leviämisen 
huoltoseisokkien yhteydessä. Vuoden suunnitellut huollot on nyt saatu päätökseen ja voimme 
nopeasti lisätä tuotantoa kun markkinat sen sallivat. Kustannussäästöillämme oli edelleen 
vaikutus kolmannella neljänneksellä ja kiinteät kustannukset laskivat noin 600 milj. kruunulla 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden 
aikana kiinteät kustannukset olivat 1,5 miljardia kruunua alemmat verrattuna vuoden 2019 
vastaavaan ajanjaksoon. Osa kustannussäästötoimenpiteistä jatkuu vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Kysyntä piristyi kolmannen neljänneksen loppupuolella lähinnä Euroopassa ja 
aktiviteettitason arvioidaan olevan jonkin verran korkeampi vuoden viimeisellä neljänneksellä.  
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SSAB keskittyy edelleen erikoisteräsliiketoimintansa kehittämiseen sekä tavoitteeseensa tuoda 
ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaa teräs markkinoille vuonna 2026. Kolmannella 
neljänneksellä käynnistettiin HYBRITin globaalisti ainutlaatuinen pilottilaitos Ruotsin Luulajassa. 
Science Based Targets -aloite hyväksyi SSAB:n pitkän aikavälin hiilidioksidipäästötavoitteet. 
Hyväksyntä tarkoittaa, että tavoitteilla on tieteelliset perusteet ja ne ovat Pariisin 
ilmastosopimuksen mukaisia. 

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2020 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.-30.9.2020 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: Torstai 22.10.2020 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: 29874322# 
 
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/b9vsuh5b
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

