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SSAB lisää fokusta palveluihin ja 
jälkimarkkinoihin perustamalla uuden 
SSAB Services -liiketoimintayksikön ja 
tekee muutoksia konsernin johtoryhmään 
SSAB:n tavoitteena on kasvattaa erikoislujien terästen myyntiä kehittämällä 
ainutlaatuisia asiakassovelluksia ja -palveluita. Tätä tavoitetta tukeakseen 
yhtiö perustaa uuden SSAB Services -liiketoimintayksikön. 
Liiketoimintayksikkö vastaa SSAB:n laajennetusta globaalista 
palvelutarjonnasta eli Wear Services- ja Shape-liiketoiminnoista, jotka 
raportoidaan osana SSAB Special Steels -divisioonaa. 

Palvelutarjonnan kehittämisellä pyritään edistämään kannattavaa kasvua ja 
vähentämään liiketoiminnan syklisyyttä laajentamalla Hardox Wearparts -verkostoa, 
sekä kehittämällä uusia sovelluksia ja liiketoimintamalleja yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Uuden SSAB Services -liiketoimintayksikön johtajaksi on 1.2.2016 alkaen 
nimitetty Gregoire Parenty, joka vastaa tällä hetkellä SSAB:n markkinakehitys -
toiminnosta. 

”Tämä muutos auttaa meitä keskittymään entistä paremmin palvelutarjonnan 
laajentamiseen vaativille asiakkaille globaalisti. Teemme tiivistä yhteistyötä 
asiakkaidemme kanssa kehittääksemme innovatiivisia sovelluksia erikoislujista 
teräksistämme”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo. 

Markkinakehitys-toiminnon nykyiset vastuut siirretään organisaatiossa lähemmäksi 
liiketoimintaa, osaksi SSAB:n kolmea teräsdivisioonaa. 

SSAB:n johtoryhmässä tehdään seuraavat muutokset 

Gregoire Parenty aloittaa uuden tehtävänsä SSAB Services -liiketoimintayksikön 
johtajana 1.2.2016, jolloin hän myös jää pois konsernin johtoryhmästä. 

Henkilöstöhallinnosta, hankinnoista ja yhteisistä palveluista vastaava johtaja Monika 
Gutén on nimitetty Tibnor Swedenin johtajaksi 1.2.2016 alkaen. Muutoksen jälkeen 
hän ei ole enää SSAB:n johtoryhmän jäsen. 

Kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Maria Långberg on nimitetty 
henkilöstöhallinnosta ja kestävästä kehityksestä vastaavaksi johtajaksi sekä SSAB:n 
johtoryhmän jäseneksi 1.2.2016 alkaen. 
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SSAB koostuu kolmesta teräsdivisioonasta: 

• SSAB Special Steels – Globaali kumppani lisäarvoa luovien Q&T- ja AHSS-
terästen tuotannossa ja palveluissa 

• SSAB Europe – Johtava pohjoismainen terästuottaja, jonka tuotteita ovat 
korkealaatuiset nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteet 

• SSAB Americas – Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen 
tuottaja 

ja kahdesta tytäryhtiöstä: 

• Tibnor – Pohjoismaiden johtava, täyden palvelun teräsjakelukumppani, johtaja 
Mikael Nyquist 

• Ruukki Construction – Euroopan johtava energiatehokkaiden rakentamisen 
ratkaisujen tarjoaja, johtaja Jarmo Tonteri 

 

SSAB:n johtoryhmän jäsenet 1.2.2016 alkaen ovat: 

• Martin Lindqvist, toimitusjohtaja 
• Olavi Huhtala, SSAB Europe 
• Charles Schmitt, SSAB Americas 
• Per-Olof Stark, SSAB Special Steels 
• Jonas Bergstrand, lakiasiat, strategia, yrityskaupat, hankinnat ja IT 
• Håkan Folin, talous ja yhteiset palvelut 
• Taina Kyllönen, konserni-identiteetti ja viestintä 
• Maria Långberg, henkilöstöhallinto ja kestävä kehitys 
• Martin Pei, tekninen kehitys 

 

Lisätietoa 
Taina Kyllönen, konsernin viestintäjohtaja, taina.kyllonen@ssab.com, puh. +358 20 
592 9040 

Andreas Koch, IR-johtaja, andreas.koch@ssab.com, puh. +46 8 454 5729 

SSAB julkistaa nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja Suomen 
arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 
08.00 (CET) 17.12.2015. 

 

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. 

http://www.ssab.com/

