
PRESSMEDDELANDE 27 januari 2023 
 
 

 

SSAB AB (Publ)    

Box 70,  

SE 101 21 Stockholm 

Sweden 

 

T +46 8 45 45 700 

F +46 8 45 45 725 

E: info@ssab.com 

www.ssab.com 

Org.nr 556016-3429 

VAT/Reg.nr SE556016342901 

 

Nedskrivning av goodwill under fjärde kvartalet  

SSAB skriver ned 33,3 Mdkr av koncernens totala goodwill om 33,6 Mdkr. 

Nedskrivningen bokförs som jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2022 

och påverkar inte kassaflödet. SSAB har en stark finansiell position och 

förmågan att följa utdelningspolicyn påverkas inte.  

SSAB har haft en betydande goodwillpost i balansräkningen, i huvudsak relaterat till förvärven av Ipsco och 

Rautaruukki som genomfördes 2007 respektive 2014. Dessa förvärv har lagt grunden till dagens SSAB och 

bidragit med goda resultat och kassaflöden genom åren. Nedskrivningen om 33,3 Mdkr behandlas som en 

jämförelsestörande post och bokförs i rapporten för fjärde kvartalet 2022. SSABs finansiella position är stark och 

nedskrivningen påverkar inte det underliggande resultatet, kassaflödet eller förmågan att följa policyn för 

aktieutdelning. Bakgrunden till nedskrivningen är ränteuppgången och en mer försiktig metod avseende prövning 

av nedskrivningsbehov. SSAB inleder nu arbetet för verkställa strategin för att ställa om till fossilfri stålproduktion 

utan koldioxidutsläpp. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com, tel. +46 702 95 29 12 

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, 

viktoria.karsberg@ssab.com, tel. +46 72 233 5288 

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 07.25 CET. 

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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