
Inbjudan till teckning  
av aktier i SSAB AB

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

•  Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 17 juni  
  2016, eller

•   Senast den 15 juni 2016 (vad avser Nasdaq Stockholm) och senast den 13 juni 
2016 (vad avser Nasdaq Helsinki) sälja de erhållna teckningsrätterna som inte 
avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier 
genom respektive förvaltare.

Distribution av detta prospekt och teckning av nya aktier är föremål 
för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig information”.



VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
För definitioner av vissa termer som används i detta prospekt, se ”Vissa definitioner” nedan.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är 
riktiga eller fullständiga.

För prospektet och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta prospekt, erbjudandet och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 

Prospektet har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den 
svenska versionen ha företräde.

SSAB har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än 
Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Irland. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien eller i 
någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk, finsk, 
dansk, brittisk eller irländsk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon 
annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land 
eller sådan jurisdiktion. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som 
mottar exemplar av detta prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott 
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de 
förlita sig på sin egen bedömning av SSAB och erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett 
investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. 
Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person är behörig att lämna 
någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller 
sådana uttalanden inte anses ha godkänts av SSAB och SSAB ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken 
offentliggörandet av detta prospekt eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständigheter anses 
innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta 
prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i SSABs verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av 
informationen i detta prospekt kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i lagen om handel 
med finansiella instrument.

Som ett villkor för att få teckna nya aktier enligt erbjudandet i detta prospekt, kommer varje person som tecknar nya aktier att anses ha 
lämnat eller, i vissa fall, bli ombedda att lämna, utfästelser och garantier som SSAB och dess uppdragstagare kommer att förlita sig på. SSAB 
förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som SSAB eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en 
överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Information till investerare i USA
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier/Interimsaktier eller aktier utgivna av SSAB (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att 
registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan 
jurisdiktion i USA och de får inte utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras direkt eller indirekt, i eller till USA, 
förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell 
delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte att 
genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Ett erbjudande av Värdepapper i USA kommer att göras av emittenten och endast lämnas 
till ett begränsat antal investerare som både är befintliga aktieägare i SSAB och qualified institutional buyers (enligt definitionen i Rule 144A 
under Securities Act) i enlighet med ett undantag från registrering enligt Securities Act, förutsatt att de har undertecknat och skickat ett så 
kallat investor letter till SSAB. Investerare i USA som inte är qualified institutional buyers kan därmed inte delta i erbjudandet, teckna nya aktier 
eller utnyttja teckningsrätter. Joint Global Coordinators kommer inte att genomföra några transaktioner eller föranleda eller försöka föranleda 
köp eller försäljning av några värdepapper i eller till USA i samband med erbjudandet.

Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig 
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet enligt 
detta prospekt respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Information till investerare i EES
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än 
Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Irland. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet 
samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Framåtriktad information
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar SSABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller 
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. 
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida 
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall 
kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att SSABs framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar bland 
annat de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta prospekt gäller endast per dagen för prospektets 
offentliggörande. SSAB lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny 
information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. 
Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma.

Vissa definitioner
I detta prospekt används följande definitioner:

”SSAB” eller ”Bolaget” avser, beroende på sammanhanget, SSAB AB 
(organisationsnummer 556016-3429) eller den koncern vari SSAB AB 
är moderbolag.

”Koncernen” avser SSAB AB och dess dotterföretag.

”Joint Global Coordinators” avser Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank (”Crédit Agricole CIB”), Handelsbanken Capital 
Markets, ett affärsområde inom Svenska Handelsbanken AB (publ) 
(”Handelsbanken”), Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) och Swedbank 

AB (publ) (”Swedbank”).

”Euroclear Sweden” avser Euroclear Sweden AB.

”Euroclear Finland” avser Euroclear Finland Oy.

”Nasdaq Stockholm” avser, beroende på sammanhanget, den 
reglerade marknaden Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Stockholm AB.

”Nasdaq Helsinki” avser, beroende på sammanhanget, den reglerade 
marknaden Nasdaq Helsinki eller Nasdaq Helsinki Oy.

”SEK”, ”EUR”, ”GBP” och ”USD” avser svenska kronor, euro, brittiska 
pund, respektive amerikanska dollar. M avser miljoner.
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NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG
Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i SSAB, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) 
teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av sju 
(7) nya B-aktier. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med 
företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investe-
rare till teckning.

Teckningskurs
10,50 SEK per aktie. Vad avser teckning av nya B-aktier som 
kommer att registreras hos Euroclear Finland och noteras på 
Nasdaq Helsinki ska betalning erläggas i EUR till ett belopp som 
motsvarar teckningskursen 10,50 SEK per ny aktie omräknat till 
EUR baserat på Europeiska centralbankens referensväxelkurs 
kl. 15:00 CET den 31 maj 2016, vilket belopp kommer att offentlig-
göras samma dag omkring kl. 16:30 CET. Se ”Villkor och anvis-
ningar”.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i 
nyemissionen
31 maj 2016

Teckningstid
3 juni–17 juni 2016

Handel med teckningsrätter Nasdaq Stockholm
3 juni–15 juni 2016

Handel med teckningsrätter Nasdaq Helsinki
3 juni–13 juni 2016

Handel med BTA
3 juni–30 juni 2016 

Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningstiden 
genom samtidig kontant betalning. Depåkunder hos förvaltare 
ska anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske enligt anvis-
ningar i ”Villkor och anvisningar”. Depåkunder hos förvaltare ska 
anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

Övrig information

Kortnamn: SSABA och SSABB (Nasdaq Stockholm)  
SSABAH och SSABBH (Nasdaq Helsinki)

ISIN-kod B-aktie: SE0000120669
ISIN-kod  
teckningsrätt B: SE0008405757
ISIN-kod BTA B: SE0008405765

Finansiell information
Delårsrapport januari–juni 2016  22 juli 2016
Delårsrapport januari–september 2016  28 oktober 2016
Bokslutskommuniké 2016  15 februari 2017

Innehåll

SAMMANFATTNING  2

RISKFAKTORER  9

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SSAB  21

BAKGRUND OCH MOTIV  22

VILLKOR OCH ANVISNINGAR  23

MARKNADSÖVERSIKT  28

VERKSAMHETSBESKRIVNING  32

UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION  44

OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT  50

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL 

INFORMATION  55

STYRELSE, KONCERNLEDNING OCH REVISOR  59

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN  64

BOLAGSORDNING  67

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE 

INFORMATION  69

VISSA SKATTEFRÅGOR  72

ORDLISTA  82

ADRESSER  84



INBJUDAN TILL  TECKNING AV AKTIER I  SSAB AB2

Sammanfattning

Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”punkter”. Punkterna är 
numrerade i avsnitten A–E (A.1–E.7). 

Sammanfattningen i detta prospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för 
aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av 
prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. 

Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och 
emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då 
ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion  
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. 
Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i 

dess helhet från investerarens sida. 
Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som 

är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för 
kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklu-
sive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller 
oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av 
prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i 
sådana värdepapper.

A.2 Samtycke till 
användning av pro
spektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda prospektet för efterföljande 
återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT

B.1 Firma och handels
beteckning

Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är SSAB AB (publ).

B.2 Säte och bolags
form

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, som reg-
leras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Huvudsaklig  
verksamhet

SSAB är en stålproducent med stark position inom segmenten seghärdade stål (Q&T) och 
avancerade höghållfasta stål (AHSS) globalt. Baserat på leveranser och omsättning är Bolaget 
den tydligt största producenten av tunnplåt, grovplåt och rörprodukter på den nordiska 
hemma marknaden samt den största producenten av grovplåt i Nordamerika som är Bolagets 
andra hemmamarknad. SSAB tillhandahåller även byggnads- och konstruktionslösningar i 
Norden och östra Europa.

SSABs verksamhet är indelad i tre ståldivisioner; SSAB Special Steels, SSAB Europe och 
SSAB Americas samt två helägda dotterbolag; Tibnor och Ruukki Construction.

•  SSAB Special Steels har globalt ansvar för marknadsföring och försäljning av höghållfasta 
stål, inklusive alla SSABs seghärdade stål (Q&T) samt varmvalsade och avancerade hög-
hållfasta stål (AHSS). Divisionen omfattar också affärsenheten SSAB Services som foku-
serar på service och eftermarknadsverksamheten.

•   SSAB Europe ansvarar för tunnplåt, grovplåt och rörprodukter i Europa och ansvarar 
 globalt för fordonssegmentet. Divisionen har fyra produktionsanläggningar i Sverige och 
Finland. 

•   SSAB Americas omfattar SSABs verksamhet i Nordamerika och Latinamerika och tillverkar 
grovplåt och seghärdad grovplåt (Q&T). Divisionen har två strategiskt belägna produk-
tionsenheter i USA. 

•  Tibnor omfattar SSABs ståldistributionsverksamhet i Norden och Baltikum.
•   Ruukki Construction ansvarar för försäljning och produktion av energieffektiva byggnads- 

och konstruktionslösningar, med fokus på norra och östra Europa.
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B.3, 
forts.

SSABs främsta produktionsanläggningar är belägna i Sverige, Finland samt USA och har en 
årlig produktionskapacitet av stål på 8,8 miljoner ton. Bolaget har även mindre produktions-
anläggningar och Steel Service Center över hela världen. Dessa anläggningar innefattar en fär-
digställningslinje i Shanghai för kunder i Asien samt stålservicecenter i Norden och Baltikum.

B.4a Trender Bolagets resultat under 2015 påverkades främst av det svåra marknadsläget, men också av 
kostnader relaterade till investeringar i masugnssystemet under året. Räkenskapsåret 2015 kom 
att kännetecknas av obalanser på den globala stålmarknaden. Priser på råvaror såsom järn-
malm och kol sjönk kraftigt och påverkade priserna på stål negativt. Detta, i kombination med 
en kraftigt ökad export av stål från Asien och Ryssland, bidrog till stark prispress på Bolagets 
hemmamarknader, trots att den underliggande efterfrågan var stabil. Branschen har präglats av 
låg lönsamhet och möjligheten att nå en tillfredställande avkastning har påverkats negativt av 
överkapaciteten i både Europa och Asien. Volymerna för Bolagets leveranser ökade dock med 
18 procent för helåret 2015 jämfört med 2014, men under första kvartalet 2016 minskade voly-
merna med 2 procent jämfört med första kvartalet 2015. Bolaget har under 2015 ägnat resurser 
åt att realisera synergier efter förvärvet av Rautaruukki, vilket är den viktigaste delen i Bolagets 
kostnadsbesparingsprogram, där Bolagets målsättning är att sänka kostnadsnivån på årsbasis 
med 2,8 miljarder SEK under 2017. I Nordamerika förväntas den underliggande efterfrågan på 
grovplåt vara relativt oförändrad under det andra kvartalet 2016, både för slutkunder och distri-
butörer. Lageravvecklingen hos distributörer som pågick under hela 2015 bör vara avslutad. 
Även i Europa bedöms efterfrågan vara stabil under andra kvartalet, framförallt i västra Europa 
medan utvecklingen i Östeuropa och Ryssland förväntas vara fortsatt svag.

B.5 Koncern SSAB är moderbolag i Koncernen, som består av cirka 20 direktägda dotterbolag i cirka 10 
länder, vilka i sin tur innehar cirka 130 dotterbolag varav merparten är helägda.

B.6 Större aktieägare 
m.m.

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (så kallad flaggning) fem procent 
av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier. Nedan visas Bolagets aktieägare med 
innehav motsvarande minst fem procent av aktierna och rösterna per den 30 april 2016.

ÄGARE/FÖRVALTARE/DEPÅBANK ANTAL AKTIER ANDEL AKTIER, % ANDEL RÖSTER, %

AB Industrivärden  63 860 957 11,63 19,22
Solidium Oy 93 965 035 17,11 10,10
Totalt tio största aktieägarna 208 534 330 37,97 42,43
Övriga aktieägare 340 711 180 62,03 57,57
Totalt 549 245 510 100,00 100,00

Källa: Euroclear Sweden.

B.7 Utvald historisk 
finansiell informa
tion

Nedanstående finansiella rapporter i sammandrag (samt nyckeltal som beräknas enligt IFRS) 
avseende helår är hämtade från SSABs årsredovisningar för räkenskapsåren 2013–2015, som 
upprättats i enlighet med IFRS och reviderats av Bolagets revisor. De finansiella rapporterna i 
sammandrag (samt nyckeltal som beräknas enligt IFRS) avseende de första tre månaderna 
2016 och 2015 är hämtade från SSABs delårsrapport för perioden januari–mars 2016, som är 
upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten 
är översiktligt granskad av Bolagets revisor.

Prospektet innehåller därutöver vissa nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS. Dessa finan-
siella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. SSABs uppfattning är att 
dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och 
andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK
JAN–MARS 

2016
JAN–MARS 

2015 2015 2014 2013

Försäljning 12 964 15 468 56 864 47 752 35 022
Kostnad för sålda varor –12 127 –13 687 –52 552 –44 428 –33 290
Bruttoresultat 837 1 781 4 312 3 324 1 732
Försäljnings- och 
administrationskostnader –1 083 –1 255 –4 636 –3 728 –2 939
Övriga rörelseintäkter och – kostnader 39 –5 36 296 60
Intressebolag, resultat efter skatt 14 13 45 1 16
Rörelseresultat –193 534 –243 –107 –1 131
Finansiella intäkter 23 21 50 202 62
Finansiella kostnader –177 –240 –978 –1 684 –659
Periodens resultat efter finansnetto –347 315 –1 171 –1 589 –1 728
Skatt 214 –32 666 195 662
Periodens resultat –133 283 –505 –1 394 –1 066
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Koncernens balansräkning i sammandrag
OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK
JAN–MARS 

2016
JAN–MARS 

2015 2015 2014 2013

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 30 269 32 649 31 161 30 385 19 911
Materiella anläggningstillgångar 25 955 27 109 26 276 26 570 16 467
Finansiella anläggningstillgångar 2 576 2 726 2 544 3 244 2 536
Summa anläggningstillgångar 58 800 62 484 59 981 60 199 38 914

Omsättningstillgångar
Varulager 12 385 14 356 12 691 14 203 8 783
Kundfordringar 6 949 8 287 6 048 7 705 4 785
Övriga fordringar 3 134 5 089 3 727 4 606 1 330
Likvida medel 2 629 1 848 2 711 3 014 2 124
Summa omsättningstillgångar 25 097 29 580 25 177 29 528 17 022
Summa tillgångar 83 897 92 064 85 158 89 727 55 936

Eget kapital och skulder
Eget kapital 43 826 46 283 44 441 43 879 27 149
Långfristiga skulder 24 413 25 647 24 209 25 521 19 692
Kortfristiga skulder 15 658 20 134 16 508 20 327 9 095
Summa eget kapital och skulder 83 897 92 064 85 158 89 727 55 936

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK
JAN–MARS 

2016
JAN–MARS 

2015 2015 2014 2013

Kassaflöde från löpande verksamhet  59 831 4 444 1 737 1 735
Kassaflöde från investeringsverksamhet –303 –319 –2 161 –1 268 –716
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 129 –1 767 –2 560 195 –1 850
Periodens kassaflöde –115 –1 255 –277 664 –831
Likvida medel vid periodens början 2 711 3 014 3 014 2 124 3 004
Kursdifferens i likvida medel 33 89 –26 226 –49
Likvida medel vid periodens slut 2 629 1 848 2 711 3 014 2 124

Nyckeltal

MSEK
JAN–MARS 

2016
JAN–MARS 

2015 2015 2014 2013

Försäljning1) 12 964 15 468 56 864 47 752 35 022
Rörelseresultat3) –193 534 –243 –107 –1 131
Rörelseresultat exklusive 
jämförelsestörande poster2) –190 564 –128 894 –1 204
Rörelseresultat före avskrivningar exkl 
jämförelsestörande poster, EBITDA2) 744 1 501 3 655 3 695 1 260
Resultat efter skatt1) –133 283 –505 –1 394 –1 066
Räntabilitet på sysselsatt kapital före 
skatt, % (rullande 12 månader)2) –1 1 0 0 –2
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 
(rullande 12 månader)2) –2 –3 –1 –4 –4
Resultat per aktie, SEK1) –0,24 0,52 –0,93 –3,33 –3,29
Eget kapital per aktie, SEK2) 79,70 84,16 80,82 79,78 83,74
Genomsnittligt antal aktier, Milj2) 549 549 549 420 324
Operativt kassaflöde2) 77 784 3 874 1 737 1 956
Nettoskuld2) 23 213 25 634 23 156 24 674 14 833
Nettoskuldsättningsgrad, %2) 53 55 52 56 55
Soliditet, %2) 52 50 52 49 48
Antal anställda vid periodens slut2) 15 757 16 566 16 045 16 887 8 712
Nyckeltalen för delårsperioderna jan–mars 2016 och jan–mars 2015 är ej reviderade.
1) IFRS-nyckeltal, reviderade.
2) Ej reviderade.
3) Ej IFRS-nyckeltal, reviderade.
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Definitioner
Eget kapital per aktie Eget kapital exklusive minoritetsandelar dividerat med antal aktier vid 

årets slut.
Försäljning Försäljning med avdrag för mervärdesskatt, rabatter och returer.
Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Operativt kassaflöde Medel genererade från den löpande verksamheten inklusive förändring 

av rörelsekapital samt kassaflöde avseende löpande 
underhållsinvesteringar, men före finansiella poster och betald skatt.

Resultat per aktie Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med 
genomsnittligt antal aktier.

Räntabilitet på eget kapital 
efter skatt

Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital per 
månad under året.

Räntabilitet på sysselsatt 
kapital före skatt

Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i förhållande till 
genomsnittligt sysselsatt kapital per månad under året.

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Väsentliga förändringar
Bolagets rörelseresultat för det första kvartalet 2016 uppgick till –193 (534) MSEK, vilket mot-
svarar en försämring med 727 MSEK. Resultatutvecklingen förklaras huvudsakligen av lägre 
priser, lägre volymer och sämre kapacitetsutnyttjande. Detta motverkades dock något av lägre 
rörliga och fasta kostnader.

Bolagets rörelseresultat för räkenskapsåret 2015 uppgick till –243 (–107) MSEK, vilket mot-
svarar en försämring med –136 MSEK. På aggregerad basis, justerat för förvärvet av 
Rautaruukki, minskade rörelseresultat med –332 MSEK från en nivå om 89 MSEK för 2014. Den 
negativa resultatutvecklingen förklaras av lägre priser, negativa valutaeffekter samt sämre 
kapacitetsutnyttjande, dock motverkades detta av lägre kostnader. 

Bolagets rörelseresultat för räkenskapsåret 2014 uppgick till –107 (–1 131) MSEK. På aggre-
gerad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, förbättrades rörelseresultatet med 948 
MSEK. Resultatutvecklingen förklaras av lägre kostnader i den europeiska verksamheten samt 
högre priser och ökad effektivitet i den nordamerikanska verksamheten. Rörelseresultat 2014 
påverkas även av bland annat –291 MSEK nedskrivning av goodwill och –186 MSEK engångs-
avskrivning på övervärde i lager och orderbok.

I april 2016 offentliggjordes att förhandlingarna om personalneddragningar bland tjänste-
män (som en del av effektiviseringen efter förvärvet av Rautaruukki) i Bolagets finska respektive 
svenska verksamhet är avslutade. Den 22 april 2016 offentliggjordes avsikten att genomföra 
föreliggande nyemission.

B.8 Utvald proforma
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat 
resultat.

B.10 Revisions
anmärkning

Ej tillämplig. Revisionsanmärkningar saknas.

B.11 Otillräckligt rörel
sekapital

Ej tillämplig. Emittentens rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den kom-
mande tolvmånadersperioden.
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AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper som 
erbjuds

B-aktier i SSAB (ISIN-kod SE0000120669).

C.2 Denominering Aktierna är denominerade i SEK.

C.3 Antal aktier i emit
tenten

Bolagets registrerade aktiekapital per dagen för detta prospekt uppgår till 4 833 360 488 SEK, 
fördelat på 549 245 510 aktier, varav 304 183 270 A-aktier och 245 062 240 B-aktier. Samt-
liga aktier är fullt inbetalda. Varje aktie har ett kvotvärde om 8,80 SEK.

C.4 Rättigheter som 
sammanhänger 
med värdepap
perna

Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Beslutar 
Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier har ägare som 
huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren 
äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid lik-
vidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears 
försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda 
avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear 
förda aktieboken. 

C.5 Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten.

C.6 Upptagande till 
handel

De nya aktierna kommer att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.

C.7 Utdelningspolicy Utdelningen ska anpassas till den genomsnittliga resultatnivån över en konjunkturcykel och 
långsiktigt utgöra cirka 50 procent av vinsten efter skatt, med hänsyn tagen till nettoskuld-
sättningsgraden. Utdelning ska även kunna användas för att anpassa kapitalstrukturen.

AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
emittenten eller 
branschen

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det 
viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och 
aktiens framtida utveckling. Nedan beskrivs de huvudsakliga bransch- och verksamhetsrelate-
rade riskerna:

Stålindustrin påverkas av makroekonomiska förhållanden och den rådande osäker
heten fortsätter att ha en väsentligt negativ inverkan på stålefterfrågan: Stålmarkna-
den är cyklisk och efterfrågan påverkas av globala, regionala och nationella ekonomiska förhål-
landen samt nivån på industriella investeringar och industriproduktion. Stålefterfrågan är även 
känslig för konjunkturcykler hos de industrier som använder SSABs produkter. Svag efterfrågan 
kan också leda till en värdeminskning i ståldivisionernas varulager. Svängningarna i efterfrågan 
gör det också svårt för SSAB att optimera produktionskapaciteten. Långvariga nedgångar i stål-
konsumtionen orsakade av osäkra ekonomiska förhållanden i en eller flera av SSABs större geo-
grafiska marknader eller slutanvändarindustrier, eller att den finansiella situationen försämras 
för någon av SSABs nyckelkunder, skulle ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Överkapacitet i den globala stålindustrin kan leda till lägre stålpriser och ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSAB: Stålproduktion karaktäriseras av höga fasta kostna-
der vilket leder till att stålproducenter typiskt sett försöker upprätthålla ett högt kapacitets-
utnyttjande i syfte att upprätthålla sin lönsamhet. Under perioder med vikande efterfrågan kan 
detta leda till ett betydande stålöverskott och en motsvarande nedgång i stålpriserna. Den 
 globala stålkapaciteten överstiger för närvarande den globala konsumtionen av stålprodukter. 
Ett lägre kapacitetsutnyttjande skulle påverka SSABs fasta kostnader som inte helt kan minskas 
i linje med produktionen, vilket leder till en högre kostnad per enhet. En minskning av SSABs 
kapacitetsutnyttjande kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Svängningar i utbud och priser avseende råmaterial eller oförmågan att anskaffa 
råmaterial kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSAB: Om prisvillkoren i SSABs rå varu-
avtal inte återspeglar marknadspriserna för stål kan det ha en väsentligt negativ inverkan på 
SSABs resultat och finansiella ställning. Det finns vidare en risk att SSAB inte kan anskaffa vissa 
råvaror eller att dessa råvaror inte kan anskaffas i rätt tid, i tillräckliga kvantiteter eller till accep-
tabla villkor. För vissa råvaror är antalet alternativa leverantörer begränsat och leverantörernas 
möjlighet att påverka priserna har under de senaste åren varit betydande. SSAB kan också drab-
bas av kvalitetsproblem. Om Bolaget inte kan erhålla fullgoda och punktliga leveranser av nöd-
vändiga råvaror till rimliga priser finns det en risk att SSAB inte kan tillverka en tillräcklig mängd 
produkter i tid eller på ett lönsamt sätt, vilket bland annat kan orsaka kundförluster och merkost-
nader. Vidare kan ett leverantörsbyte för vissa råvaror påverka SSABs produktion negativt efter-
som SSAB då kan tvingas genomföra justeringar i sin tillverkningsprocess. Alla längre avbrott i 
råvaruförsörjningen och ökningar av råvarukostnader som inte kan överföras på kunderna kan 
ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Handel och prissättning i strid med konkurrensregler och subventioner kan påverka 
stålpriser negativt medan handelsrestriktioner kan begränsa SSABs tillgång till nya 
exportmarknader: SSAB är utsatt för att konkurrenter bedriver handel och prissättning i strid 
med gällande konkurrensreglering. Flera länder lämnar också betydande subventioner till före-
tag verksamma inom den lokala stålindustrin, något som kan försämra SSABs möjligheter att 
konkurrera med dessa producenter. Detta kan också leda till ett ökat utbud på vissa marknader 
med en ökad prispress som resultat. SSAB har på grund av verksamhetens globala karaktär en 
betydande exponering mot effekter av handelsåtgärder och hinder som skulle kunna ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat genom att 
begränsa SSABs tillträde till stålmarknader.

SSAB kan påverkas negativt av framtida utsläppsrestriktioner avseende växthus
gaser inom ramen för utsläppsrättssystem: Om ökade restriktioner avseende koldioxid-
utsläpp införs inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter kan det innebära en 
konkurrensnackdel för SSAB i förhållande till stålproducenter utanför EU. I den händelse att 
SSAB inte tilldelas en tillräcklig mängd utsläppsrätter kommer SSABs kostnader för stålproduk-
tion att öka. Som en följd av detta finns en risk att SSAB inte kan producera produkter till kon-
kurrenskraftiga kostnader. Om USA skulle införa ett system för handel med utsläppsrätter kan 
det leda till ökade energikostnader för SSABs nordamerikanska verksamhet. Detta kan ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Förändringar i de antaganden som ligger till grund för det bokförda värdet av vissa 
tillgångar, inklusive goodwill och anläggningstillgångar, kan resultera i nedskrivningar 
av sådana tillgångar: SSAB genomför en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Nedskriv-
ningsbehov testas även i de fall då det finns indikationer på att tillgången kan ha minskat i värde. 
Processen för att pröva om det finns ett nedskrivningsbehov innefattar många bedömningar, 
antaganden och uppskattningar, som i sig återspeglar en hög grad av osäkerhet. Exempelvis 
gjordes den senaste nedskrivningsprövningen vid en tidpunkt då den globala ekonomin prägla-
des av osäkerhet. Om ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden förändras kan 
uppskattningen av det bokförda värdet av goodwill minska avsevärt och leda till en nedskriv-
ning. Eventuella framtida nedskrivningar hänförliga till SSABs anläggningstillgångar, exempelvis 
på grund av en förändring av verksamheten eller i det ekonomiska klimatet, kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs finansiella ställning och resultat.

D.3 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
värde papperna

Nedan beskrivs de huvudsakliga riskerna relaterade till aktien och nyemissionen.
Kursen på aktier och teckningsrätter kan vara volatil: Risk och risktagande är en 

 oundviklig del av aktieägande. Kursen på SSABs aktier och teckningsrätter kan fluktuera kraftigt, 
till följd av faktorer hänförliga till såväl SSAB och branschen som värdepappersmarknaden i all-
mänhet. Det finns därför en risk att investerare inte kan få tillbaka det satsade kapitalet. Det 
finns även en risk att någon aktiv handel i teckningsrätter inte utvecklas och att tillräcklig lividi-
tet inte kommer att finnas.

Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen riskerar utspädning: Aktieägare 
som inte, eller som endast delvis, utnyttjar sina teckningsrätter eller som på grund av tillämpliga 
legala restriktioner inte kan utnyttja sina teckningsrätter, kommer att få sina proportionella 
innehav av aktier och röster i SSAB utspädda.

Tecknings och garantiåtaganden avseende företrädesemissionen ej säkerställda: 
De tecknings- och garantiåtaganden som lämnats av vissa större aktieägare respektive Joint 
Global Coordinators är inte säkerställda. Följaktligen finns det en risk att berörda aktieägare 
eller Joint Global Coordinators inte kommer att kunna uppfylla sina respektive åtaganden. 
Vidare kan det garantiavtal som ingåtts med Joint Global Coordinators under vissa förutsätt-
ningar sägas upp av Joint Global Coordinators. Uppfylls inte nämnda åtaganden kan det inverka 
negativt på SSABs möjligheter att med framgång genomföra företrädesemissionen.

AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.1 Emissionsbelopp 
och emissions
kostnader

Nyemissionen kommer att tillföra SSAB högst 5 046 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
Från emissionsbeloppet kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå 
till cirka 130 MSEK (inklusive ersättning till Joint Global Coordinators om cirka 90 MSEK för emis-
sionsgarantier).
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E.2a Motiv och 
användning av 
emissions likviden

Efter att ha fokuserat på integration och kostnadsbesparingar efter det framgångsrika förvärvet 
av Rautaruukki fortsätter SSAB nu att utveckla sin affärsmodell. Detta innebär en ökad andel 
höghållfasta stål och andra premiumprodukter, ökat fokus på service- och eftermarknadstjäns-
ter samt fortsatt fokus på tillväxt i attraktiva marknadssegment utifrån SSABs välinvesterade 
anläggningar. SSAB vidtar omfattande åtgärder för att stärka balansräkningen i syfte att stödja 
målsättningen om att uppnå branschledande lönsamhet. Dessa åtgärder medför att SSAB 
uppnår en starkare finansiell ställning, vilket i kombination med utvecklingen av affärsmodellen 
möjliggör långsiktig lönsam tillväxt och konkurrenskraft. Föreslagna åtgärder för att stärka 
balansräkningen och öka flexibiliteten framöver innefattar förevarande nyemission om cirka 5 
miljarder SEK. Nyemissionen i kombination med planerad försäljning av icke-kärnverksamheter 
samt kassa flöden genererade från verksamheten förväntas stärka Bolagets balansräkning och 
minska nettolåneskulden med cirka 10 miljarder SEK till utgången av 2017. Genom detta kan 
nettoskuldsättningsgraden minska till cirka 30 procent, vilket är i linje med Bolagets långsiktiga 
finansiella mål.

Netto beräknas nyemissionen tillföra SSAB högst cirka 4 916 MSEK. 

E.3 Erbjudandets 
former och villkor

SSABs styrelse beslutade den 21 april 2016, under förutsättning av bolagsstämmans godkän-
nande, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för 
SSABs aktieägare. De slutliga villkoren fastställdes av styrelsen den 23 maj 2016. Styrelsens 
beslut om nyemission godkändes vid en extra bolagsstämma den 27 maj 2016. Emissionsbeslu-
tet innebär att SSABs aktiekapital ökas med högst 4 229 190 380,80 SEK genom utgivande av 
högst 480 589 816 nya B-aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya 
B-aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger, oavsett aktieslag. Avstäm-
ningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 31 maj 2016. De som på avstämnings-
dagen är registrerade som aktieägare i SSAB får teckna sju (7) nya B-aktier för varje åtta (8) 
befintliga aktier i SSAB. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa 
tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt. Teckning ska 
ske under perioden från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016, eller den senare 
dag som bestäms av styrelsen. Teckningskursen har fastställts till 10,50 SEK per B-aktie.1)

1)  Vad avser teckning av nya B-aktier som kommer att registreras hos Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsinki, 
ska betalning erläggas till ett belopp som motsvarar teckningskursen 10,50 SEK per ny aktie omräknat till EUR baserat 
på Europeiska centralbankens referensväxelkurs kl. 15:00 CET den 31 maj 2016, vilket belopp kommer att offentliggöras 
samma dag omkring kl. 16:30 CET.

E.4 Intressen som har 
betydelse för 
erbjudandet

SSABs två största aktieägare, Industrivärden och Solidium, som tillsammans innehar 28,7 pro-
cent av det totala antalet aktier och 29,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har var 
för sig åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen och därmed teckna nya aktier 
motsvarande sin respektive ägarandel i Bolaget – motsvarande totalt omkring 28,7 procent av 
nyemissionen. Därutöver har Crédit Agricole CIB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank garan-
terat teckning av ytterligare aktier på vissa villkor till ett sammanlagt belopp om cirka 3 596 
MSEK, motsvarande 71,3 procent av nyemissionen. Sammantaget uppgår de totala tecknings- 
och garantiåtagandena till 100 procent av nyemissionen.

SSABs finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är Crédit Agricole CIB, Handels-
banken, Nordea och Swedbank. Dessa rådgivare (samt till dem närstående företag) har tillhan-
dahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, 
kommersiella och andra tjänster åt SSAB för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, 
ersättning. Ovanstående finansiella rådgivare samt vissa till dem närstående är dessutom lån-
givare och/eller förmedlare av, alternativt garantigivare avseende, lån beviljade till SSAB samt 
har ingått garantiavtal avseende förestående nyemission.

E.5 Säljare av värde
papperna och lock 
upavtal

De aktieägare som har ingått teckningsåtaganden (se E.4 ovan) har åtagit sig att under vissa 
perioder inte minska sina innehav i Bolaget. Dessa åtaganden avser dels perioden till och med 
den dag som infaller två veckor efter teckningsperiodens utgång, dels, för det fall Joint Global 
Coordinators tecknar aktier enligt de garantiåtaganden som ingåtts det tidigare av (i) det 
datum då Joint Global Coordinators har sålt samtliga aktier som de enligt sina garantiåtaganden 
tecknat i nyemissionen och (ii) den 21 juli 2016.

E.6 Utspädningseffekt Förestående nyemission kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 
549 245 510 aktier till 1 029 835 326 aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 87,5 procent. 
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt 
om totalt högst 480 589 816 nya aktier, motsvarande cirka 46,7 procent av det totala antalet 
aktier och cirka 12,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter nyemissionen.

E.7 Kostnader som 
åläggs investera
ren

Ej tillämplig; emittenten ålägger inte investerare några avgifter eller skatter.
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Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt 
att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens 
framtida utveckling. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för SSAB, utan 
särskild rangordning. Det gäller risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till SSAB eller 
branschen och sådana som är av mer generell karaktär samt risker förenade med aktien och 
nyemissionen. Vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Redovisningen nedan gör inte anspråk på 
att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, 
varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i prospektet samt en allmän 
omvärlds bedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentligt negativ 
inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att 
aktierna i SSAB minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i SSAB förlorar hela eller 
delar av sitt investerade kapital. Ytterligare faktorer som för närvarande inte är kända för SSAB, eller 
som för närvarande inte bedöms utgöra risker, kan också komma att ha motsvarande negativ 
påverkan.

BRANSCH OCH 
VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Stålindustrin påverkas av globala, regionala 
och nationella ekonomiska förhållanden och 
den rådande makroekonomiska osäkerheten 
fortsätter att ha en väsentligt negativ inverkan på 
stålefterfrågan.
Stålmarknaden är cyklisk och efterfrågan på standardstål-
produkter och – i mindre utsträckning – höghållfasta stålpro-
dukter påverkas av globala, regionala och nationella ekono-
miska förhållanden samt nivån på industriella investeringar 
och industriproduktion. I Europa har konjunkturen försvagats 
på grund av åtstramningar i flertalet av de största ekono-
mierna. Ett växande recessionshot och ytterligare budget-
åtstramningar har påverkat efterfrågan på stål negativt. 
Efterfrågan på den nordamerikanska marknaden var primärt 
till följd av lageravveckling i distributörsledet relativt svag 
under 2015 vilket resulterade i att priserna föll under hela 
året. Tillväxten i den kinesiska ekonomin fortsatte att avta 
under 2015 i samband med en hårdare reglering av det finan-
siella systemet och en avkylning av fastighetssektorn.

SSAB Europe stod för cirka 39 procent av SSABs totala 
omsättning under det första kvartalet 2016 jämfört med 37 
procent under det första kvartalet 2015. SSAB har således en 
betydande exponering mot Europa, såväl vad avser det eko-
nomiska klimatet som nivåerna på industriella investeringar 
och industriproduktion som nyligen har påverkats av den 
ekonomiska nedgången i regionen. Det ekonomiska klimatet i 
Europa har påverkats negativt och kan fortsätta att påverkas 
negativt av ökade statsskuldsnivåer, verklig eller upplevd risk 
för statlig illikviditet eller insolvens (såsom nyligen upplevts av 
vissa medlemmar i euroområdet), att förtroendet för vissa 
valutor minskar, kreditåtstramningar och konjunkturanspän-
ningar på kapitalmarknaderna, lågt förtroende i konsument-

ledet, minskad konsumtion, inflationstryck till följd av 
 stigande energi- och råvarupriser, stigande räntor samt 
övergripande faktorer såsom politisk instabilitet, terrorism 
eller naturkatastrofer och verklig eller upplevd rädsla för att 
någon av de ovanstående faktorerna ska spridas till tidigare 
opåverkade marknader. Därutöver kan den nära förestående 
folkomröstningen angående Storbritanniens utträde från 
Europeiska Unionen (så kallad Brexit) skapa stor osäkerhet på 
de europeiska marknaderna, och påverkan på SSABs euro-
peiska verksamhet och den europeiska stålindustrin i allmän-
het i händelse av ett utträde är mycket svår att förutsäga. 
Fortsatt eller förvärrad ekonomisk instabilitet i Europa med 
anledning av folkomröstningen i Storbritannien eller av andra 
skäl skulle dock kunna ha en väsentligt negativ inverkan på 
SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Därutöver skulle en försämring av de ekonomiska förhål-
landena i andra regioner där SSAB har omfattande verksam-
het, exempelvis Nordamerika (där affärsområdet SSAB 
 Americas verksamhet stod för 19 procent av SSABs totala 
omsättning första kvartalet 2016 jämfört med 23 procent 
första kvartalet 2015), eller att de försämrade ekonomiska 
förhållandena sprids till tillväxtekonomier som är betydande 
stålkonsumenter, såsom Kina, kunna leda till en lågkonjunktur 
eller en längre period av långsammare tillväxt, vilket skulle 
kunna ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Stålefterfrågan är utöver den makroekonomiska utveck-
lingen även känslig för konjunkturcykler hos de industrier som 
använder SSABs produkter. Exempelvis används höghållfast 
stål främst inom tung transport, fordonsindustri, material-
hantering (inbegripet gruvdrift), anläggningsmaskiner (inbe-
gripet lyft) samt energi- och skyddsindustri, medan standard-
stål används av tillverkningsindustrin i allmänhet (inbegripet 
konstruktion och byggmaterial, maskiner och utrustning). 
Vissa av dessa slutanvändarindustrier, såsom fordons- och 
byggindustrin, är i hög grad cykliska och efterfrågan på 
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SSABs produkter kan följaktligen variera kraftigt. Se även 
”Om SSAB förlorar en viktig kund eller om en eller flera av 
SSABs viktiga kunder eller leverantörer försätts i konkurs eller 
drabbas av finansiella svårigheter kan det ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat” nedan.

Svag efterfrågan kan också leda till en värdeminskning i 
ståldivisionernas varulager bland annat på grund av problem 
med rost. Svängningarna i efterfrågan gör det också svårt för 
SSAB att optimera produktionskapaciteten. Under perioder 
med lägre efterfrågan kan SSAB fatta beslut om att minska 
produktionen i syfte att bemöta en motsvarande prisned-
gång. Denna typ av minskning i kapacitetsutnyttjandet 
medför dock en högre produktionskostnad per enhet, vilket 
minskar lönsamheten. Det finns därför en risk för att den 
minskade produktionen inte dämpar de negativa effekterna 
av en lägre efterfrågan. Ökade kostnader per enhet och den 
därav minskade konkurrenskraften, som orsakas av volatilitet 
i efterfrågan, har historiskt sett haft en väsentligt negativ 
inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och 
resultat och kan fortsätta att ha en väsentligt negativ inver-
kan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Långvariga nedgångar i stålkonsumtionen orsakade av 
osäkra ekonomiska förhållanden i en eller flera av SSABs 
större geografiska marknader eller slutanvändarindustrier, 
eller att den finansiella situationen försämras för någon av 
SSABs nyckelkunder, skulle ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Långvariga låga stålpriser och prissvängningar 
kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Prisutvecklingen på stål har en direkt påverkan på SSABs lön-
samhet. Olika typer av stål är till skillnad från många andra 
råvaror inte helt utbytbara mellan varandra – vilket beror på 
ett flertal olika faktorer, exempelvis stora skillnader i form, 
kemisk sammansättning, kvalitet, specifikationer och tillämp-
ning, vilka samtliga påverkar försäljningspriset. Stålpriserna 
varierar utifrån makroekonomiska faktorer såsom förtroende 
hos konsumenterna, sysselsättning, räntor och inflation i 
ekonomier där stålproducenterna säljer sina produkter. Stål-
priserna påverkas vidare i stor grad av konjunkturen inom de 
industrier som utgör de huvudsakliga stålkonsumenterna 
(fordons-, konstruktions-, apparat-, maskin-, utrustnings-, 
infrastruktur- och transportindustrin). När stålpriserna stiger 
kan kunderna skjuta på inköpsbeslut tills priserna har stabili-
serats. 

Långvarigt låga stålpriser har historiskt haft en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs intäkter och lönsamhet och kan 
fortsätta att ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Överkapacitet i den globala stålindustrin, i 
synnerhet i Europa och Kina, kan leda till lägre 
stålpriser och ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs lönsamhet, verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.
SSABs konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet är i stor 
utsträckning beroende av SSABs förmåga att i förhållande till 
sina konkurrenter optimera produktionskapaciteten och 
upprätthålla en kostnadseffektiv och i övrigt effektiv produk-
tion. Stålproduktion karaktäriseras av höga fasta kostnader 
vilket leder till att stålproducenter typiskt sett försöker upp-

rätthålla ett högt kapacitetsutnyttjande i syfte att upprätt-
hålla sin lönsamhet. Under perioder med vikande efterfrågan 
kan detta leda till ett betydande stålöverskott och en mot-
svarande nedgång i stålpriserna. Under perioder av ekono-
misk instabilitet, som den nu pågående, har överkapaciteten 
ökat på grund av svagare efterfrågan på stål. Den globala 
stålkapaciteten överstiger för närvarande den globala kon-
sumtionen av stålprodukter, vilket även påverkar höghåll-
fasta stål. Överkapaciteten i stålproduktionen resulterar ofta i 
att tillverkare får exportera betydande mängder stål och stål-
produkter till priser som är lika med eller lägre än produk-
tionskostnaderna. Ett överutbud kan vidare leda till lägre 
stålpriser. Ett lägre kapacitetsutnyttjande skulle vidare 
påverka SSABs fasta kostnader som inte helt kan minskas i 
linje med produktionen, vilket leder till en högre kostnad per 
enhet. En minskning av SSABs kapacitetsutnyttjande kan ha 
en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Svängningar i utbud och priser avseende 
råmaterial eller oförmågan att anskaffa 
råmaterial kan ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
Stålproduktion kräver stora mängder av vissa råvaror, där-
ibland järnmalm, metallskrot, metallurgiskt kol, injektionskol, 
koks och legeringar. Råvaror prissätts på världsmarknaden 
och priserna, som främst noteras i USD, varierar i allmänhet i 
enlighet med efterfrågan på stål. Prissvängningar beror 
främst på skiftande efterfrågan hos kunderna, utbudet på 
råvaran och råvaruspekulation, och kan från tid till annan för-
stärkas av en minskad utvinning och produktion till följd av 
naturkatastrofer samt politisk och/eller ekonomisk instabili-
tet och oro.

SSABs lönsamhet är delvis beroende av råvarupriser och i 
vilken utsträckning förändringar i råvarupriser korrelerar med 
förändringar i stålpriser. Två av flera komplicerande faktorer 
är tidsspannet mellan (i) förändringen i råvarupris och stålpris 
och (ii) tidpunkten för inköp av råvaran och försäljningen av 
stålprodukten som råvaran används till (på en genomsnittlig 
kostnadsbasis). Stålindustrin påverkas i hög grad av de 
 gällande råvarupriserna. Under 2015 fortsatte järnmalms-
priser na att falla. I början av 2016 stabiliserades priserna på 
låga nivåer och återhämtade sig därefter något mot slutet av 
det första kvartalet. Detta skedde mot bakgrund av att efter-
frågan inte motsvarade förväntningarna, samtidigt som ny 
malmkapacitet tillkom hos nya såväl som befintliga aktörer. 
Även kolpriserna sjönk till historiskt låga nivåer under 2015. 
Kolpriserna stabiliserades på låga nivåer i början av 2016 (på 
motsvarande sätt som järnmalm) och ökade därefter något i 
mars och början av april. Om prisvillkoren i SSABs råvaruavtal 
inte återspeglar marknadspriserna för stål kan det ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs resultat och finansiella 
ställning.

Den primära råvaran för SSABs produktionsverksamhet i 
USA är metallskrot. Priser och andra villkor för handel med 
metallskrot påverkas av marknadskrafter som ligger utanför 
SSABs kontroll, såsom efterfrågan hos amerikanska och 
internationella tillverkare, fraktkostnader och spekulation. I 
slutet av 2015 var de nordamerikanska metallskrotspriserna 
46 procent lägre än i slutet av 2014. Metallskrotspriserna har 
därefter under inledningen av 2016 uppvisat en viss ökning, 
främst föranlett av ett underskott i utbudet. Den allmänna 
marknadssituationen kan påverka SSABs möjlighet att 
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erhålla full täckning för sina samlade produktkostnader. 
Dessutom finns det en risk för att råvaruprishöjningar inte kan 
föras vidare till Bolagets kunder på grund av råvarulager och 
långa kundkontrakt.

Det finns vidare en risk att SSAB inte kan anskaffa vissa 
råvaror eller att dessa råvaror inte kan anskaffas i rätt tid, i 
tillräckliga kvantiteter eller till acceptabla villkor och priser. 
Järnmalmsindustrin liksom industrin för metallurgiskt kol 
består av ett fåtal aktörer. Antalet alternativa leverantörer är 
således begränsat och deras möjlighet att påverka priserna 
har under de senaste åren varit betydande. För vissa råvaror, 
såsom järnmalm och injektionskol, förlitar sig SSAB på ett 
fåtal leverantörer. Även om det finns alternativa leverantörer 
på marknaden för var och en av SSABs råvaror kan det vara 
tidskrävande att ersätta en leverantör. Därutöver kan villko-
ren vara mindre förmånliga än villkoren i gällande leveran-
törsavtal. SSAB kan också uppleva problem med kvaliteten 
på de råvaror som köps in. Vidare kan SSAB av olika anled-
ningar tvingas köpa produkter från andra leverantörer, till 
exempel om ett leveransavtal inte förlängs, om en leverantör 
står inför ekonomiska eller organisatoriska problem eller 
störningar eller om en leverantör inte kan fullgöra sin leve-
ransskyldighet bland annat på grund av export-, import- eller 
andra begränsningar för vissa råvaror. Om Bolaget inte kan 
erhålla fullgoda och punktliga leveranser av nödvändiga 
råvaror till rimliga priser, finns det en risk att SSAB inte kan till-
verka en tillräcklig mängd produkter i tid eller på ett lönsamt 
sätt (särskilt gällande de produkter som kräver långa ledtider 
eller som involverar komplexa tillverkningsprocesser), vilket 
kan skada SSABs renommé och orsaka kundförluster, mer-
kostnader och försenade produktlanseringar. Vidare kan ett 
leverantörsbyte för vissa råvaror påverka SSABs produktion 
negativt eftersom SSAB då kan tvingas genomföra nödvän-
diga justeringar i sin tillverkningsprocess på grund av skillna-
der i kvalitet och andra egenskaper hos råvarorna.

Alla längre avbrott i råvaruförsörjningen och ökningar av 
råvarukostnader som inte kan överföras på kunderna kan ha 
en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Den globala stålindustrin kännetecknas av hög 
konkurrensutsatthet.
Stålmarknaden är mycket konkurrensutsatt. SSABs långsik-
tiga tillväxt och lönsamhet är beroende av SSABs förmåga att 
även fortsättningsvis utveckla produkter som är konkurrens-
kraftiga avseende kvalitet och pris samt SSABs förmåga att 
positionera sig inom marknader med högre marginaler. SSAB 
kan bland annat påverkas negativt av lägre försäljningspriser, 
att konkurrenternas verksamhet ökar och att ny produktions-
teknik samt nya produkter, tjänster och kunderbjudanden 
utvecklas. Om SSAB inte lyckas möta kundernas krav eller 
utveckla nya produkter som bidrar till en lönsam verksamhet 
kan SSAB förlora marknadsandelar och konkurrenskraft. 
SSABs verksamhet är, och kommer under en överskådlig 
framtid att fortsätta vara, utsatt för hård konkurrens som 
 historiskt har orsakat och kan fortsätta att orsaka betydande 
prispress, sjunkande marginaler och minskning av SSABs för-
säljning. Om SSAB inte kan konkurrera på ett effektivt sätt 
eller följa med pris- och produktutvecklingen kan det ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Med anledning av systemet med utsläppsrätter för kol-
dioxid inom EU finns det en risk för snedvridning av konkur-
rensen, då en stor del av världens stålproducerande länder 

inte omfattas av systemet. För ytterligare information om 
utsläppsrätter för koldioxid, se ”SSAB kan påverkas negativt 
av framtida utsläppsrestriktioner avseende växthusgaser 
inom ramen för utsläppsrättssystem och står inför risker för-
knippade med att identifiera och kontrollera kostnaderna för 
att efterleva utsläppsrättssystemen” nedan.

Konkurrens i form av att etablerade producenter expan-
derar på nya marknader, att mindre producenter ökar sin pro-
duktion under perioder av återhämtning eller i väntan på att 
efterfrågan ska öka och att exportörer säljer överskotts-
kapacitet från marknader som Kina kan leda till att SSAB 
 förlorar marknadsandelar, ökar sina utgifter eller sänker sina 
priser. Samtliga dessa faktorer kan ha en väsentligt negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resul-
tat och framtidsutsikter.

Stålindustrin kännetecknas av stora 
investeringskostnader.
Stålindustrin är kapitalintensiv och ofta används en stor del 
av kassaflödet från den löpande verksamheten, som genere-
ras från försäljningen av stålprodukter, till att genomföra 
större nödvändiga investeringar. Under de senaste åren har 
SSAB genomfört betydande strategiska investeringar i syfte 
att utöka och uppgradera sina produktionsanläggningar och 
förbättra sin konkurrensförmåga. Om SSAB inte lyckas nå de 
mål som satts upp för produktionskapaciteten, överskrider 
sin budget eller om avkastningen på gjorda investeringar är 
lägre än förväntat, kan detta ha en väsentligt negativ inver-
kan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Vidare krävs betydande investeringar för det löpande under-
hållet av SSABs produktions- och andra anläggningar. För-
sämringar i de egna produktionsanläggningarna kan på lång 
sikt resultera i högre underhålls- och återanskaffningskost-
nader. Därutöver kan uppskjutna investeringar minska värdet 
på SSABs produktionsanläggningar, utsätta dessa för en 
högre olycksrisk och ha en negativ inverkan på SSABs för-
måga att konkurrera effektivt.

Det finns också en risk för att nödvändigt underhåll av 
SSABs anläggningar och framtida strategiska investeringar 
varken helt eller delvis kommer att kunna finansieras på för 
SSAB acceptabla villkor. Om SSAB inte kan anskaffa kapital 
på acceptabla villkor kan Bolaget inte heller utveckla eller 
uppgradera sina anläggningar, genomföra sin affärsstrategi, 
dra nytta av framtida möjligheter eller svara på konkurrens-
tryck eller oförutsedda kundkrav. Ändringar och underhåll av 
befintliga produktionsanläggningar och byggnationen av nya 
produktionsanläggningar kräver dessutom omfattande myn-
dighetstillstånd och godkännanden. Det finns en risk för att 
nödvändiga tillstånd och godkännanden inte erhålls på för-
väntade villkor, inom viss tid eller överhuvudtaget. Samtliga 
dessa omständigheter kan ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs förmåga att uppnå sina utvecklingsmål samt Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Ersättningsmaterial och ny teknik och  
förändringar i produkter och tillverknings- 
 processer för kunder eller slutanvändare  
av stål kan ha en negativ effekt på 
marknadspriset och efterfrågan på stål.
I många fall konkurrerar stål med andra naturliga och 
 syntetiska material, exempelvis betong, glas, aluminium, 
kompositmaterial, plast och trä. Konkurrerande produkters 
prissättning, utvecklingen av nya eller förbättrade substitut 
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för stålprodukter och lagstiftningsinitiativ som föreskriver 
användning av ersättningsmaterial istället för stål kan avse-
värt sänka efterfrågan och priserna på stålprodukter.

Stålmarknaden kännetecknas utöver detta av nya tekno-
logiska standarder med krav på förbättrad kvalitet samt av 
förändrade kundspecifikationer och stora svängningar i varu-
försörjning och efterfrågan. Kunder som använder SSABs 
stålprodukter kan från tid till annan behöva ändra sina pro-
dukter och tillverkningsprocesser på grund av förbättrad 
teknik och produktförbättringar. Dessa förändringar kan i sin 
tur innebära att SSAB tvingas utveckla nya produkter och 
förbättra befintliga produkter. Därutöver kan uppkomsten av 
ny teknik leda till att vissa produkter som innehåller stål blir 
föråldrade. Om SSAB inte kan hålla jämna steg med föränd-
ringar på marknaden eller om SSAB inte tillverkar stålproduk-
ter som uppfyller kundernas specifikationer och kvalitetskrav 
i rätt tid och på ett kostnadseffektivt sätt kan detta ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Om SSAB misslyckas med att hantera extern 
tillväxt och möter svårigheter i att integrera 
förvärvade bolag och därefter genomföra 
stålutvecklingsprojekt kan det ha en negativ 
inverkan på SSABs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.
SSABs historiska tillväxt genom bland annat förvärv har inne-
burit omfattande investeringar och ökade driftskostnader 
samt krävt att ledningsresurser omfördelas från den dagliga 
verksamheten. Vidare har det krävts att SSABs finansiella 
system och informations- och kontrollsystem för ledningen 
fortgående har utvecklas, att förvärvade tillgångar integre-
rats med befintlig verksamhet, att SSAB har kunnat attrahera 
och bibehålla kvalificerad lednings- och övrig personal samt 
fortsatt kunnat utbilda och arbetsleda personalen. Därtill har 
det krävts att SSAB förmått hantera de förvärvade verksam-
heternas risker och åtaganden. Om SSAB inte lyckas hantera 
denna typ av tillväxt kan det ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Vidare finns en risk att SSAB inte framgångsrikt kan identifiera 
lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra transaktioner på till-
fredsställande villkor. Därutöver kan Bolaget vara oförmöget 
att finansiera förvärvade verksamheter (inklusive förvärvs-
finansiering) till acceptabla villkor och följaktligen tvingas 
finansiera förvärv med kontanta medel som annars skulle 
kunna användas för andra ändamål i den befintliga verk-
samheten.

Konkurrenskraftiga priser på och tillförlitlig 
tillgång till de energiresurser som krävs för 
tillverkning av stålprodukter är föremål för 
föränderliga marknadsförhållanden.
Tillverkning av stålprodukter kräver omfattande energi-
resurser, i synnerhet kol (se ”Svängningar i utbud och priser 
avseende råmaterial eller oförmågan att anskaffa råmaterial 
kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat” ovan), samt i mindre 
utsträckning el, olja, flytande petroleumgas och naturgas. El 
och naturgas utgör betydande energikostnader för affärs-
området SSAB Americas. Energipriserna har historiskt sett 
varierat och kan fortsätta att variera kraftigt som en följd av 
politiska och ekonomiska faktorer utanför SSABs kontroll. Till 

exempel kan det europeiska klimat- och energipaketet 
(”CEP”) ha en betydande påverkan på elmarknaderna i 
Europa och kan därför också påverka SSABs verksamhet och 
resultat. Inom ramen för CEP pågår för närvarande imple-
mentering av direktiv, både på nationell och på EU-nivå, vilka 
innehåller ett antal betydande osäkerhetsfaktorer.

SSABs förmåga att tillverka produkter kan tillfälligt för-
sämras av störningar i leveransen av energitillgångar. Sådana 
störningar kan också uppstå till följd av förlust av energileve-
ransavtal eller om Bolaget inte lyckas ingå nya energileve-
ransavtal på kommersiellt acceptabla villkor. Därutöver kan 
naturkatastrofer och liknande händelser påverka elnätet och 
störa elleveransen till SSABs produktionsanläggningar. 
Sådana störningar eller ökade energikostnader till följd av 
nyss nämnda eller andra omständigheter kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Valutakursförändringar kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
SSABs valutaexponering sammanhänger till stor del med 
omräkningsrisken för de utländska dotterbolagens nettotill-
gångar. SSAB är verksamt och säljer sina produkter globalt 
och genomför således en betydande andel av sin försäljning, 
och ådrar sig en betydande andel av sina kostnader, i andra 
valutor än i SEK – främst i USD och i EUR. Typiskt sett sker 
stålförsäljning i lokal valuta. I den mån SSAB ådrar sig kostna-
der i en valuta och genererar försäljning i en annan kan Bola-
gets vinstmarginaler påverkas av förändringar i valutakur-
serna mellan de två valutorna. Därtill uppkommer valuta-
flöden till följd av större investeringar som betalas med 
utländsk valuta, främst i EUR och USD. SSABs europeiska för-
säljning är främst i EUR och SEK och den nordamerikanska 
försäljningen är huvudsakligen i USD. Råvaruinköp för SSABs 
europeiska verksamhet sker i huvudsak i USD medan perso-
nalrelaterade kostnader och andra kostnader främst är i SEK 
och EUR. Kostnaderna för SSABs nordamerikanska verksam-
het inklusive råvarukostnader är främst i USD. Följaktligen 
påverkas SSABs vinstmarginaler och intäkter av förändringar 
i valutakurser, särskilt mellan SEK och EUR och SEK och USD. 
Generellt sett skulle en förstärkning av USD eller en försvag-
ning av EUR mot SEK ha en negativ inverkan på SSABs vinst-
marginaler och intäkter. Utländska valutakurser på tillväxt-
marknader där Bolaget är verksamt, bland annat Kina, Indien 
och Sydamerika, kan även förändras kraftigt och orsaka 
värde förändringar i SSABs investeringar och därmed ge 
upphov till risk för nedskrivningar i balansvärden. Den 23 juni 
2016 hålls en folkomröstning i Storbritannien om landets 
medlemskap i den Europeiska unionen. Det är osäkert vad 
effekterna blir om britterna röstar för ett utträde (så kallad 
Brexit). Det kan exempelvis få en inverkan på valutakurser, 
både vad avser GBP, EUR och SEK. I den mån utländska 
valuta exponeringar inte kan säkras, kan valutakursföränd-
ringar ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Kostnader som hänför sig till pensionsplaner kan 
öka, vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
SSAB har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensions planer. Dessa planer finansieras typiskt sett genom 
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inbetalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministre-
rade fonder. För avgiftsbestämda planer betalas fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet och det finns ingen skyl-
dighet (varken rättslig eller inofficiell) att betala ytterligare 
avgifter. I avgiftsbestämda planer redovisas gjorda utbetal-
ningar som en kostnad under den period då de anställda 
utfört de tjänster som avgiften avser. Svenska verkstads-
arbetare omfattas av en sådan avgiftsbestämd plan. En stor 
del av SSABs pensionsförpliktelser för tjänstemän är för-
månsbaserade och ersättning betalas ut till anställda och 
före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunk-
ten och antal år i anställning. Pensionsåtaganden i de 
svenska förmånsbestämda planerna är generellt kollektivt 
försäkrade genom Alecta. Enligt nuvarande redovisnings-
regler redovisas och behandlas sådana försäkrade förmåns-
bestämda planer som avgiftsbestämda pensioner.

Genom förvärvet av Rautaruukki, som har förmånsbe-
stämda planer i Finland, Norge och Tyskland, har mängden 
ofinansierade förmånsbestämda pensionsplansförpliktelser 
ökat markant. Per den 31 mars 2016 uppgick SSABs ofinan-
sierade förmånsbestämda pensionsplansförpliktelser till 431 
MSEK. SSAB exponeras för olika risker hänförliga till förmåns-
bestämda planer som inte är försäkrade på kollektiv basis, 
inklusive risken för att kostnaderna för de utfästa ersättning-
arna blir högre än beräknat, risken för att den faktiska avkast-
ningen är mindre än den antagna avkastningsgraden och 
risken för att resultatet avviker från försäkringsmatematiska 
antaganden rörande exempelvis frågor som plandeltagares 
livslängd. Samtliga dessa risker kan ha en väsentligt negativ 
inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och 
resultat om de förverkligas.

SSAB är föremål för strikt hälso- och 
säkerhetsreglering som kan ge upphov till 
betydande kostnader och förpliktelser.
SSAB är föremål för ett betydande antal hälso- och säker-
hetsregleringar i de jurisdiktioner där Bolaget är verksamt. 
Dessa regleringar ställer allt striktare krav på frågor rörande 
hälsa och säkerhet. Kostnaderna för efterlevnad och de för-
pliktelser som införts med anledning av bestämmelserna kan 
vara betydande. Om SSAB inte lyckas efterleva dessa regle-
ringar kan det leda till civil- och straffrättsliga påföljder, att 
tillstånd återkallas eller upphävs, tillfälliga eller permanenta 
stängningar av produktionsanläggningar samt krav och 
stämningar från tredje part.

SSAB kan vidare bli föremål för industriolyckor som kan 
leda till produktionsstopp, förlust av nyckeltillgångar och 
nyckelanställda (innefattande underleverantörers och leve-
rantörers nyckeltillgångar och nyckelanställda) och person-
skador för individer som bor i närheten av de drabbade 
anläggningarna.

Om någon av dessa händelser inträffar kan produktionen 
förhindras eller fördröjas, produktionskostnaderna öka samt 
dödsfall och skador avseende anställda samt egendoms-
skador inträffa, vilket kan leda till ansvar för SSAB samt leda 
till betydande skador avseende Bolagets renommé, vilket i sin 
tur kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Störningar i SSABs produktionsprocesser kan 
ha en väsentligt negativ effekt på Bolagets 
verksamhet och kundservicenivåer.
Stålproduktion sker i en kedja av processer. Dessa processer 
är beroende av kontinuerlig drift av kritisk produktionsutrust-
ning, innefattande ugnar, stränggjutning, valsverk och elekt-
risk utrustning (till exempel transformatorer). Oförutsedda 
mekaniska fel eller andra händelser kan leda till produktions-
bortfall. Störningar i någon del av kedjan kan snabbt få allvar-
liga konsekvenser för hela processen. SSABs produktions-
anläggningar har erfarit och kan i framtiden komma att erfara 
produktionsstopp eller perioder av minskad produktion till 
följd av sådana utrustningsfel och planerat underhåll. Verk-
samheten kan också störas av ett antal övriga orsaker, exem-
pelvis sociala oroligheter eller civil olydnad, naturkatastrofer 
(till exempel jordbävningar, översvämningar, snö, bränder 
eller andra naturkatastrofer och andra force majeure- 
händelser), cyberattacker och andra former av terrorist-
attacker, översvämningar, utsläpp av ämnen som är skadliga 
för miljö och hälsa, strejker, transportstörningar och andra 
händelser som inträffar i de regioner där Bolaget bedriver sin 
verksamhet. Vidare kan olyckor leda till produktionsstopp vid 
vissa maskiner eller anläggningar eller till och med stängning 
av anläggningar, bland annat under tiden utredningar pågår. I 
den mån förlorad produktion till följd av störningar inte kan 
kompenseras genom produktion vid opåverkade anlägg-
ningar kan dessa ha en väsentligt negativ inverkan på SSAB 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Om SSAB förlorar en viktig kund eller om en eller 
flera av SSABs viktiga kunder eller leverantörer 
försätts i konkurs eller drabbas av finansiella 
svårigheter kan det ha en väsentligt negativ 
inverkan på SSABs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.
Vissa av SSABs kunder och leverantörer har under de senaste 
årens svåra ekonomiska klimat upplevt finansiella och opera-
tionella utmaningar. Om dessa utmaningar fortsätter eller 
förvärras kan det leda till ytterligare finansiella och operatio-
nella svårigheter eller till och med konkurs. Om SSAB inte 
lyckas driva in utestående kundfordringar eller att driva in 
dessa i tid kan ha en väsentligt negativ inverkan på försälj-
ningen och kassaflödet. Se ”SSABs försäkringar ger ett 
begränsat skydd och lämnar Bolaget potentiellt oförsäkrat 
mot vissa risker” nedan. Vidare finns det en risk att SSAB för-
lorar framtida inkomster på grund av konkurser eller betal-
ningssvårigheter hos kunder. På motsvarande sätt kan even-
tuella ekonomiska svårigheter hos SSABs leverantörer leda 
till ett avbrott i råvaruförsörjningen. Konkurrensen är där-
utöver intensiv på de marknader där Bolaget är verksamt och 
SSAB riskerar att förlora kunder (även betydande kunder) till 
sina konkurrenter. Samtliga ovanstående risker kan ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

SSABs verksamhet på vissa tillväxtmarknader kan 
påverkas negativt av den politiska, ekonomiska 
och rättsliga utvecklingen i dessa länder.
SSAB expanderar sin affärsverksamhet i länder där de 
 politiska, ekonomiska och rättsliga och regulatoriska syste-
men är mindre förutsägbara än i länder med mer utvecklade 
institutionaliserade strukturer. Politiska och ekonomiska 
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omvälvningar, lagreformer och andra faktorer kan ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs resultat och/eller 
 försämra värdet på SSABs investeringar i dessa länder. Till 
exempel har den senaste tidens ockupation av Krim och stri-
derna i östra delen av Ukraina och händelser hänförliga därtill 
haft en negativ inverkan på det ekonomiska klimatet både i 
Ukraina och i Ryssland. Dessutom har USA och EU infört 
sanktioner mot vissa typer av affärer med ryska bolag och 
personer. Dessa sanktioner innebär att SSAB är begränsat i 
vilken typ av transaktioner Bolaget kan göra med ryska före-
tag. Exempelvis begränsas möjligheten att sälja stål till före-
tag som deltar i den militära sektorn. Även om dessa sanktio-
ner hittills inte har haft någon väsentlig inverkan på SSABs 
verksamhet kan de få en väsentligt negativ inverkan på eko-
nomierna i regionen (inklusive den ryska ekonomin och 
SSABs verksamhet i regionen) om stridigheterna i östra 
Ukraina fortsätter, om nya eller eskalerade spänningar mellan 
Ryssland och Ukraina eller andra länder uppstår eller om nya 
ekonomiska eller andra sanktioner, såsom ytterligare 
begränsningar av handel genomförs, som svar på sådana 
kriser eller spänningar. En annan betydande risk förknippad 
med att bedriva verksamhet i tillväxtländer är att valuta-
restriktioner – som i praktiken kan förhindra SSAB från att ta 
emot vinster från eller att avyttra sina investeringar i vissa 
länder – införs eller verkställs. Till exempel påför världens 
största stålkonsument Kina valutarestriktioner på utländska 
företag etablerade i Kina. Vidare är de legala och regulato-
riska systemen på tillväxtmarknader typiskt sett mindre 
utvecklade och efterlevs inte lika effektivt som i västeurope-
iska länder, vilket skapar osäkerhet. Därutöver kan behovet 
av kvalificerade medarbetare i tillväxtekonomier kräva att 
SSAB anställer personer som har utbildats utomlands, vilket 
kan minska förmågan att konkurrera genom kostnadseffekti-
vitet i verksamheten. Expansion till tillväxtmarknader ställer 
också högre krav på övervakning av korruption, i synnerhet i 
länder med en historik av statlig korruption. SSABs renommé 
kan skadas allvarligt av anställdas korrupta handlingar, vilket 
också kan medföra böter och andra påföljder för Bolaget. 
Detta kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Handel och prissättning i strid med 
konkurrensregler och subventioner på de 
marknader där SSAB bedriver verksamhet kan 
påverka stålpriser negativt och minska SSABs 
lönsamhet medan handelsrestriktioner kan 
begränsa SSABs tillgång till nya exportmarknader.
SSAB har varit och kommer även fortsättningsvis vara utsatt 
för att Bolagets konkurrenter bedriver handel och prissätt-
ning i strid med gällande konkurrensreglering. Flera länder 
lämnar också betydande subventioner till företag verksamma 
inom den lokala stålindustrin. Den prissättningsfördel som 
dessa tillverkare åtnjuter på sina subventionerade produkter 
kan försämra eller förhindra SSABs möjligheter att konkurrera 
med dessa producenter. SSABs lönsamhet kan ytterligare 
försämras i den utsträckning kraftigt subventionerade stål-
produkter tillverkas i eller exporteras till SSABs viktiga mark-
nader såsom EU, USA, Kina och Ryssland. Handel och pris-
sättning i strid med gällande konkurrensreglering, liksom sub-
ventioner, kan också leda till ett ökat utbud på vissa markna-
der med en ökad prispress som resultat. SSAB har på grund 
av verksamhetens globala karaktär därtill en betydande 
exponering mot effekter av handelsåtgärder och hinder. 

Åtskilliga länder (till exempel Australien, Kina, Indien och USA) 
har genomfört, eller kan i framtiden komma att genomföra, 
handelsåtgärder och hinder som skulle kunna ha en väsent-
ligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella 
 ställning och resultat genom att begränsa SSABs tillträde till 
stålmarknader.

SSABs försäkringar ger ett begränsat skydd och 
lämnar Bolaget potentiellt oförsäkrat mot vissa 
risker. 
Även om SSAB upprätthåller ett försäkringsskydd avseende 
egendom, utrustning och verksamhetsavbrott på nivåer som 
bedöms vara i linje med branschpraxis är SSAB inte fullt för-
säkrat mot alla typer av risker och försäkringar för alla typer 
av risker är inte nödvändigtvis tillgängliga. SSAB har exem-
pelvis inte någon exportkreditförsäkring. SSABs försäkringar 
täcker förlust av eller skada på egendom och utrustning på 
fullvärdesbasis till följd av ett antal specificerade risker och 
täcker vissa följdskador såsom driftsavbrott till följd av inträf-
fandet av en försäkrad händelse. SSABs försäkringar täcker 
även skador och förluster som orsakas av vissa typer av 
naturkatastrofer. SSAB har även flera andra typer av försäk-
ringar hänförliga till dess verksamhet med begräsningar som 
SSAB uppfattar motsvarar praxis inom stålindustrin. Trots det 
försäkringsskydd som SSAB upprätthåller kan förekomsten 
av olyckor som orsakar skador utöver de begränsningar som 
gäller för de relevanta försäkringarna, eller som är föremål för 
väsentliga självrisker, samt skador till följd av händelser som 
inte täcks av någon försäkring, ha en väsentligt negativ inver-
kan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Produktansvarskrav eller förlust av 
produktgodkännanden kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
SSABs produkter används i en mängd olika användnings-
områden och produkter (applikationer). Vissa av SSABs pro-
dukter används exempelvis i komponenter och produkter där 
säkerhet är av stor betydelse, exempelvis inom bilindustrin 
och i pansarfordon. Betydande följdskador kan uppstå till 
följd av användning eller fel i sådana produkter. Om SSAB inte 
uppfyller de förutsättningar som krävs för att erhålla nödvän-
diga tredjepartscertifieringar eller om Bolaget förlorar befint-
liga tredjepartscertifieringar kan det leda till förlorade affärs-
möjligheter, vilket kan innebära en nedgång i försäljningen.

Utförandet, kvaliteten och säkerheten hos SSABs pro-
dukter är avgörande för SSABs framgång. Dessa egenskaper 
beror till stor del på hur effektiva de system för kvalitets-
kontroll som Bolaget upprätthåller är, vilket i sin tur beror på 
ett antal faktorer – bland annat kvaliteten på utbildningspro-
gram, systemutformning och SSABs förmåga att säkerställa 
att de anställda följer riktlinjer och policyer för kvalitetskon-
troll. Betydande brister eller försämringar av SSABs kvalitets-
kontrollssystem kan ha en väsentligt negativ inverkan på 
SSABs renommé och kan leda till produktansvarskrav. SSAB 
har ett begränsat försäkringsskydd för produktansvar, vilket 
kan vara otillräckligt för att täcka eventuella skadestånds-
krav. Följaktligen finns en risk att ett omfattande eller ett 
antal mindre skadeståndskrav hänförliga till SSABs försälj-
ning eller rådgivning till kunder i samband med försäljning av 
SSABs produkter helt eller delvis inte täcks av försäkringar, 
vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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SSAB är och kan i framtiden komma att bli 
involverat i statliga, rättsliga eller andra liknande 
förfaranden som skulle kunna ha en negativ 
inverkan på SSABs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.
SSAB är inom ramen för den löpande verksamheten föremål 
för ett antal rättsliga processer, huvudsakligen rörande för-
säkrings- och garantiärenden samt reklamationer, varav 
ingen enskild process har en väsentlig påverkan på Bolagets 
finansiella ställning, verksamhet eller resultat. Om ett antal av 
dessa förfaranden skulle leda till negativa utslag kan de emel-
lertid komma att vara väsentliga på sammanräknad basis.

Därutöver är SSAB föremål för ett antal förfaranden som 
inte hör till den löpande verksamheten och som kan vara 
betydande. Förfarandena avser ett antal fall av grupptalan 
som väckts under hösten 2008 mot åtta stålproducenter 
med verksamhet i USA, inklusive SSAB. Kärandena hävdar att 
de tilltalade har överträtt amerikansk konkurrenslagstiftning 
genom överenskommelser om begränsad stålproduktion i 
USA under vissa perioder under åren 2005, 2006 och 2007 i 
syfte att påverka stålpriserna. Även om SSAB bedömer att 
anklagelserna saknar grund kan dessa frågor sammantaget 
leda till betydande negativ publicitet, straffavgifter och 
skade stånd för det fall domstolen skulle godkänna en talan.

Förfarandena som nämns ovan samt eventuella framtida 
statliga, rättsliga eller liknande förfaranden kan bli kost-
samma, avleda ledningens fokus från verksamheten och 
skada SSABs renommé. En ogynnsam utgång i de pågående 
förfarandena eller framtida förfaranden kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Bolagsstyrningen, den interna kontrollen 
och efterlevnadsprocesserna inom SSAB 
kanske inte förhindrar regulatoriska påföljder, 
renomméskador eller bedrägerier, vare sig i 
rörelsedrivande dotterbolag eller i joint ventures.
SSAB verkar i en global miljö och i ett flertal jurisdiktioner med 
komplexa regelverk i en tid av ökande tillsynsaktiviteter och 
initiativ inom områden som konkurrens och korruptionslag-
stiftning. Det finns en risk att SSABs bolagsstyrnings- och 
efterlevnadsprocesser inte lyckas förhindra att Bolaget eller 
dess dotterbolag begår överträdelser av lagar och riktlinjer. 
Det finns även en risk att bedrägerier begås av Bolagets 
anställda samt att Bolagets joint ventures och intressebolag 
begår överträdelser, särskilt i fall där SSAB enbart äger en 
minoritetsandel och inte kan kontrollera redovisning och 
andra regler och standarder som är applicerbara på verk-
samheten. Om SSAB inte följer gällande lagar och andra rikt-
linjer kan det resultera i böter, indragna verksamhetstillstånd 
och renomméskada.

Det finns en risk för att fel och förseningar i den interna 
rapporteringen inte upptäcks i tid. På en operativ nivå finns 
det också en risk för att enskilda anställda inte efterlever 
SSABs riktlinjer och policyer, vilket kan leda till att SSAB ådrar 
sig kostnader för regelefterlevnad och renomméskada. I syfte 
att på ett korrekt och effektivt sätt kunna sammanställa 
SSABs finansiella resultat och övervaka sina interna kontroll-
processer förlitar sig SSAB på system för styrning, intern kon-
troll och efterlevnad. Vidare kan bristfälliga interna kontroller 
även resultera i att investerare och andra förlorar förtroendet 
för SSABs offentliggjorda finansiella information. Eventuella 

problem med dessa system kan ha en väsentligt negativ 
inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

SSABs renommé och verksamhet kan skadas i 
väsentlig mån till följd av dataintrång, datastöld, 
obehörig åtkomst eller framgångsrik hackning.
SSABs verksamhet är beroende av att dess IT-system funge-
rar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Allt fler företag har på 
senare tid varit föremål för intrångsförsök och till och med 
brott mot deras IT-säkerhet, varav vissa har involverat sofis-
tikerade och välriktade attacker mot deras datornätverk. 
Eftersom de tekniker som används för att få obehörig 
åtkomst, inaktivera eller försämra tjänster och sabotera 
system ständigt förändras och ofta inte identifieras förrän de 
har riktats mot ett mål finns det en risk att Bolaget inte kan 
förutse dessa tekniker eller genomföra effektiva motåtgärder 
i tid. Om obehöriga parter försöker eller lyckas stänga ner 
Bolagets hemsida eller bereder sig tillgång till Bolagets IT-
system kan de tillskansa sig konfidentiell information, orsaka 
avbrott i Bolagets verksamhet, skada dess datorer eller pro-
cesstyrningssystem eller på annat sätt skada Bolagets 
renommé och verksamhet. Under sådana omständigheter 
kan Bolaget hållas ansvarigt eller bli föremål för regulatoriska 
eller andra åtgärder för brott mot regler om sekretess och 
skydd av personuppgifter. Om Bolagets IT-säkerhet äventy-
ras kan det leda till att förtroendet för Bolagets säkerhets-
åtgärder försämras och föranleda rättstvister, civil- eller 
straffrättsliga påföljder och negativ publicitet, vilket i sin tur 
kan påverka Bolagets renommé, finansiella ställning och 
resultat negativt.

SSAB är föremål för risker förknippade med ett 
kärnkraftsprojekt i Finland.
Rautaruukki bekräftade den 26 februari 2014 sitt bindande 
åtagande till Voimaosakeyhtiö SF Oy att delta i det finska 
kärnkraftsföretaget Fennovoima Oy:s (”Fennovoima”) kärn-
kraftverksprojekt Hanhikivi 1. Den finska regeringen har fattat 
ett principbeslut om att bevilja Fennovoima tillstånd att 
bygga ett nytt kärnkraftverk i Finland. Fennovoima valde 2013 
Rosatom Overseas CJSC som leverantör av kärnkraftverket. 
Infrastrukturarbeten, vilka beräknas pågå omkring två till tre 
år, inleddes planenligt 2015. Efter det att infrastruktur-
arbetena slutförts ska byggandet av anläggningen inledas. 
Kraftverket förväntas inleda kommersiell verksamhet 2024. 
När verket är i drift kommer aktieägare att kunna anskaffa el 
till självkostnadspris mot betalning av sin pro rata-andel av 
verkets driftskostnader. Projektet innehåller dock ett antal 
potentiella risker innefattande förseningar, hävning, icke- 
fullbordande (på grund av externa eller interna skäl), tekniska 
risker (inklusive framtida skärpningar av kärnkraftssäkerhets-
föreskrifter), budgetöverskridanden (inklusive icke-konkur-
renskraftiga kostnader avseende energi eller ökade kostna-
der för produktion), finansieringsrisker (inklusive kostnaderna 
och tillgången till finansiering), politiska risker (inklusive risker 
hänförliga till den allmänna opinionen) och miljörisker. Det 
finns en risk att en eller flera av dessa risker förverkligas vilket 
skulle ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksam-
het, finansiella ställning och resultat.
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SSABs verksamhet är föremål för ett antal 
miljörättsliga regelverk och underlåtenhet att 
följa dessa kan medföra oväntade kostnader och 
andra förpliktelser.
SSAB är föremål för ett antal miljörättsliga regelverk som 
bland annat reglerar luftutsläpp, vattenkvalitet, hantering 
och kvittblivning av fast och farligt avfall, skydd för växt- och 
djurliv, efterbehandling och återställande av gruvfastigheter 
och sanering av förorenade fastigheter. I takt med att dessa 
regelverk och tillämpningen och efterlevnaden av dem för-
ändras kan betydande kostnader för efterlevnad av nya och 
striktare regler uppkomma för SSAB. Flertalet av SSABs verk-
samheter kräver dessutom miljö- och andra myndighetstill-
stånd som kan bli föremål för ändring, förnyelse eller, under 
vissa villkor, återkallelse. I vissa länder är förfarandena för att 
erhålla dessa tillstånd ofta långa och komplicerade och det 
finns en risk för att det begärda tillståndet inte beviljas eller 
förnyas. Dessutom kan överträdelse av gällande miljörätts-
liga regelverk leda till påföljder av civil- och straffrättslig 
karaktär, återkallelse av tillstånd och licenser, begränsning 
och upphörande av verksamheten, tredjepartsanspråk eller 
en kombination därav, varav samtliga kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

SSAB äger och driver anläggningar i Sverige och Finland, 
där miljöansvar i vissa fall inte preskriberas, samt i Nord-
amerika och Asien och är således föremål för lagar och regler 
i dessa jurisdiktioner, innefattande miljölagar och lagar 
rörande sanering av farligt material och fastighetsförvaltning. 
SSAB har också fabriker och förädlingsenheter i ytterligare 
ett antal länder, däribland Norge, Litauen, Polen, Rumänien 
och Ryssland. I framtiden kan SSAB komma att verka inom 
ytterligare geografiska områden och därigenom bli föremål 
för ett ökat antal lagar och regleringar. SSAB kan framöver 
åläggas att delta i saneringen av en fastighet som SSAB äger 
eller hyr, där SSAB har bedrivit verksamhet eller dit SSAB 
påstås ha bortforslat farligt material från någon av sina 
anläggningar. Under vissa omständigheter kan SSAB bli 
ensamt ansvarig enligt gällande miljölagstiftning. Sådana 
förpliktelser kan uppgå till betydande belopp. SSAB har inte 
gjort avsättningar för marksanering för att förbereda indu-
striområden för framtida annat utnyttjande då tidpunkten för 
när sådan sanering ska ske inte med rimlighet kan uppskattas.

Framtida efterbehandling kan krävas om nya föroreningar 
sker, befintliga föroreningar som för närvarande är okända 
upptäcks, en känd förorening kräver mer omfattande sane-
ring än förväntat eller om miljöregler eller deras verkställighet 
skärpts, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

SSAB kan påverkas negativt av framtida 
utsläppsrestriktioner avseende växthusgaser 
inom ramen för utsläppsrättssystem och står 
inför risker förknippade med att identifiera 
och kontrollera kostnaderna för att efterleva 
utsläppsrättssystemen.
Om ökade restriktioner avseende koldioxidutsläpp införs 
inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter 
(”ETS”) kan det innebära en konkurrensnackdel för SSAB i 
förhållande till stålproducenter utanför EU. SSABs stålpro-
duktion i Sverige och Finland, som omfattas av ETS, genere-
rar betydande mängder koldioxid. Eftersom outnyttjade 
utsläppsrätter kan säljas skapar ETS ett ekonomiskt incita-

ment för företag att begränsa sina utsläpp av koldioxid. 
Omvänt följer att utsläppsrätter kan behöva köpas om 
 nivåerna på företagets utsläpp av koldioxid överskrider de 
utsläppsrätter som företaget innehar. 

Fram till utgången av 2012 tilldelades verksamhets-
utövare (företag) en viss mängd utsläppsrätter gratis, vilket 
resulterade i ett så kallat no cost-cap för koldioxidutsläpp 
från företagens produktionsanläggningar. Medan SSAB och 
många andra företag inom EU erhöll utsläppsrätter gratis 
under föregående handelsperiod (2008-2012) har EU ETS 
blivit mer restriktivt under den nuvarande handelsperioden 
(2013-2020). Från och med 2013 måste tillverkningsföretag i 
allmänhet köpa en stadigt ökande mängd utsläppsrätter. 
Både taket på de totala årliga utsläppen inom EU och mäng-
den utsläppsrätter som tilldelas kostnadsfritt minskar gradvis. 
SSAB ansökte om fria utsläppsrätter för handelsperioden 
2013-2020 för produktionsanläggningarna i Luleå, Oxelö-
sund, Borlänge och Finspång i Sverige och för anläggning-
arna i Brahestad och Tavastehus i Finland. Jämfört med 2012 
motsvarar tilldelningen till de svenska produktionsanlägg-
ningarna cirka 71 procent 2013 och 62 procent 2020. SSAB 
erhöll inte så många utsläppsrätter som Bolaget menar att 
det har rätt till och har överklagat de nationella myndigheter-
nas tilldelningsbeslut hos berörda domstolar i Sverige och 
Finland. Målen har ännu inte avgjorts av respektive domstol. 
Den svenska miljödomstolen har i enlighet med SSABs 
yrkande begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen, 
liknande de processer som redan har anhängiggjorts av 
nationella domstolar i Österrike, Finland, Nederländerna och 
Italien. I november 2015 publicerades dock Generaladvoka-
tens förslag till avgörande i ett liknande mål, och förslaget var 
inte till klagandenas fördel. EU-domstolen har inte meddelat 
dom i målet.

I den händelse att SSAB inte tilldelas en tillräcklig mängd 
utsläppsrätter (inklusive kostnadsfria utsläppsrätter) kan 
SSABs verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas 
negativt i framtiden eftersom SSABs kostnader för stålpro-
duktion kommer att öka. Som en följd av detta finns en risk 
att SSAB inte kan producera produkter till konkurrenskraftiga 
kostnader, vilket innebär en konkurrensnackdel för SSAB och 
kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

I USA fortsätter den amerikanska miljöskyddsmyndig-
heten (the U.S. Environmental Protection Agency) att 
utveckla ett ramverk för handel med utsläppsrätter av kol-
dioxid, trots att den amerikanska kongressen röstade ned ett 
lagförslag för att införa ett sådant system. Om USA skulle 
införa ett system för handel med utsläppsrätter kan det leda 
till ökade energikostnader för SSABs nordamerikanska verk-
samhet och innebära en konkurrensnackdel i förhållande till 
de konkurrenter som inte behöver förhålla sig till denna typ av 
program, vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på 
SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

SSAB kan påverkas negativt av restriktioner 
rörande svavelutsläpp. 
Den 11 september 2012 godkände Europaparlamentet direk-
tivet om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller 
svavelhalten i marina bränslen (2012/33/EU). Direktivet 
implementerades i svensk rätt den 1 juli 2014. Genom änd-
ringsdirektivet reviderades direktivet om svavelhalten i vissa 
flytande bränslen och normer från den internationella 
sjöfarts organisationen (IMO) inkorporerades i EU-lagstift-
ningen i syfte att säkerställa en korrekt och harmoniserad 
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tillämpning i samtliga medlemsstater. Det nya svaveldirekti-
vet, som innehåller strikta regler rörande marina bränslen av-
seende Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, kommer 
att ha en betydande inverkan på konkurrenskraften bland 
annat för många svenska företag. I EU:s tidigare svaveldirek-
tiv fanns också regler rörande svavelhalten i sjöfartsbränsle. 
Det nya svaveldirektivet innebär bland annat att svavelhalten 
i bränslet för fartyg på Östersjön, Nordsjön och Engelska 
kanalen sänktes till 0,1 procent från 2015. Detta har lett till, 
och kommer även fortsättningsvis att leda till, ökade trans-
portkostnader för produkter som framställts vid SSABs pro-
duktionsanläggningar i Sverige och Finland, vilket kan ha en 
negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Om SSAB misslyckas med att skydda sina 
immateriella rättigheter kan det ha en väsentligt 
negativ inverkan på Bolagets konkurrenskraft 
samt på dess verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 
Att utveckla nya stål- och byggprodukter, tjänster, känne-
tecken och tillverkningsteknik som kan särskiljas från konkur-
renternas, såsom Hardox, Strenx och andra kännetecken för 
höghållfasta stål samt byggprodukter och tjänster, är viktigt 
för SSABs framgång. SSAB förlitar sig på en kombination av 
patent, varumärken och kontraktuella rättigheter för att 
skydda sina immateriella rättigheter. Vidare förlitar sig SSAB 
på know-how, utveckling av nya produkter och teknisk 
utveckling i kombination med sekretessavtal och vissa andra 
avtal för att skydda sina immateriella rättigheter. Det finns en 
risk att de åtgärder som SSAB vidtar inte på ett effektivt sätt 
kommer att avhålla konkurrenter från otillbörlig användning 
av Bolagets immateriella rättigheter. Konkurrenter kan göra 
intrång i immateriella rättigheter som ägs eller licensieras av 
SSAB, tvister avseende ägandet av immateriella rättigheter 
kan uppstå och immateriella rättigheter kan bli allmänt kända 
eller utvecklas självständigt av konkurrenter. Därutöver kan 
vissa tekniker och processer som SSAB använder sig av 
omfattas av immateriella rättigheter tillhörande tredje parter 
i vissa länder. Sådana tredje parter kan komma att vidta 
rättsliga åtgärder mot intrång i dessa immateriella rättigheter 
och sådana krav kan försena eller förhindra leveransen av 
SSABs produkter. Underlåtenhet att skydda SSABs immate-
riella rättigheter och påståenden om intrång i tredje parts im-
materiella rättigheter kan ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs konkurrenskraft, och därmed dess verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Betydande problem med informationssystem 
kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
SSAB är i sin verksamhet beroende av en effektiv IT-infra-
struktur och har ett antal applikationer och mjukvara som 
används på flera av Bolagets anläggningar runt om i världen. 
Tillverkningsprocessen, möjligheten att leverera produkter på 
utsatt tid, beställa råvaror och hantera lager är till stor del 
beroende av IT-infrastruktur. Om SSABs IT-infrastruktur inte 
går att använda eller väsentligt försämras under en längre tid 
kan SSABs verksamhet således påverkas negativt. Svårig-
heter att underhålla, uppgradera och integrera dessa system 
kan leda till försämrat renommé, ökade kostnader och 
 minskad lönsamhet.

Därutöver kan problem med IT-systemen resultera i att 
känslig information sprids, att immateriella rättigheter stjäls 
och att produktionssystemen inte är tillgängliga, vilket i sin tur 
kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Varje äventyrande av IT-
säkerheten kan leda till en förtroendeförlust för SSABs säker-
hetsåtgärder och bli föremål för tvister, civilrättsliga eller 
straffrättsliga påföljder och negativ publicitet, vilket kan ha 
en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Om SSAB inte lyckas attrahera kvalificerade 
medarbetare, nyckelpersoner lämnar Bolaget 
eller om det uppstår oro på arbetsmarknaden 
kan detta störa SSABs verksamhet och ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
SSABs förmåga att bedriva och expandera sin verksamhet 
och tillhandahålla högkvalitativa produkter beror i stor 
utsträckning på insatser från Bolagets ledning och nyckel-
personer. Förlust av nyckelpersoner eller andra anställda som 
besitter särskild kunskap om eller har relationer med kunder 
på de marknader där SSAB är verksamt kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

SSABs framgång beror också till stor del på Bolagets för-
måga att attrahera, behålla och motivera kvalificerade med-
arbetare inom hela organisationen. Om SSAB inte kan attra-
hera, behålla och motivera kvalificerade medarbetare på alla 
nivåer kan det ha en väsentligt negativ inverkan på dess verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Det finns också en risk att arbetstvister och komplicerade 
relationer med anställda uppkommer vilket kan störa affärs-
verksamheten. Majoriteten av SSABs anställda i Sverige 
representeras av fackföreningar som har undertecknat kol-
lektivavtal med SSAB. Det finns en risk att dessa kollektivavtal 
inte kommer att förhindra strejker eller arbetsnedläggelser på 
SSABs anläggningar eller att sådana avtal i framtiden inte 
kommer att förnyas på i huvudsak samma villkor. Arbets-
nedläggelser skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Om de rådande utmanande marknads- 
förhållandena förvärras kan SSAB möta 
svårigheter vid betalningen av sina skulder  
samt vid finansieringen eller refinansieringen  
av sin verksamhet.
SSABs förmåga att finansiera sin verksamhet eller refinan-
siera befintliga lån beror på ett antal faktorer såsom till-
gången till kassaflöden från verksamheten och tillgång till 
ytterligare finansiering. Det finns en risk att sådana medel inte 
kommer att vara tillgängliga eller att de inte är tillgängliga till 
en rimlig kostnad. Det finns en risk att SSAB inte kommer att 
kunna uppta ytterligare lån och/eller refinansiera befintliga 
skulder när de förfaller.

Vidare kan de rådande utmanande förhållandena på 
kredit marknaderna, liksom en framtida ogynnsam utveckling, 
exempelvis i form av en nedgång på finansmarknaden i sin 
helhet eller en försämring av de allmänna ekonomiska förhål-
landena, ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs möjlig-
het att låna ytterligare kapital, kostnaden för detta och övriga 
villkor vid en finansiering. Om SSAB inte lyckas erhålla tillräck-
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lig finansiering för verksamheten eller om finansiering och 
refinansiering ökar i kostnad eller sker till ogynnsamma villkor 
kan det ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs verksam-
het, finansiella ställning och resultat. Vidare kan SSAB möta 
svårigheter att finansiera sina kapitalinvesteringar vilket kan 
leda till att strategiska planer inte förverkligas vilket också 
kan innebära att SSAB måste avstå från framtida affärsmöj-
ligheter. Detta i sin tur kan ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs konkurrensställning.

SSAB är exponerat för ränterisk på sin rörliga 
ränteskuld.
Den 31 december 2015 uppgick SSABs räntebärande skulder 
till totalt 27 108 MSEK, varav 8 985 miljoner upptagits till en 
fast ränta (inklusive effekten från rörlig ränta till fasta ränte-
derivat). En höjning eller sänkning av räntan kan påverka 
SSABs nuvarande räntekostnader och dess framtida refinan-
sieringskostnader. Om räntorna faller under den nivå som 
säkrats av derivatinstrument kan SSAB åläggas att betala en 
högre ränta än den ränta som råder när säkringsåtgärderna 
vidtas. Vidare kan SSAB i en sådan situation ha ådragit sig 
kostnader för säkringsåtgärder utan att erhålla någon fördel. 
Om en motpart ställer in sina betalningar eller om en säk-
ringstransaktion sägs upp i förtid kan det leda till ökade kost-
nader eller att den avsedda skyddseffekten inte förverkligas. 
Det finns vidare en risk att det inte är möjligt för SSAB att 
använda säkringsinstrument i linje med sin säkringsstrategi, 
att SSAB ådras ökade kostnader eller inte alls kan säkra sina 
räntor på grund av rådande förhållanden på de finansiella 
marknaderna, SSABs egna ekonomiska situation (särskilt 
Bolagets skuldsättningsnivå), Bolagets kreditvärdighet och 
andra faktorer. Det finns en risk att SSAB inte kan säkra sin 
exponering mot räntefluktuationer eller att den säkrings-
policy som Bolaget antar inte kommer att mildra de negativa 
effekter ränterörelser har på Bolagets resultat.

SSABs skattebörda kan öka på grund av 
förändringar i skatteregler och tillämpning 
på skatteområdet eller som ett resultat av 
nuvarande eller framtida skatterevisioner.
SSABs skattebörda är beroende av specifika aspekter i den 
skatterättsliga regleringen, däribland tolkningar och tillämp-
ningar, i flera olika jurisdiktioner. Förändringar i skatteregler 
samt hur reglerna tolkas och tillämpas kan avsevärt öka 
SSABs skattebörda. Mot bakgrund av verksamhetens inter-
nationella karaktär omfattas SSAB av regleringar i flera olika 
jurisdiktioner, och i synnerhet av internprissättningsregler 
som tillämpas i vissa jurisdiktioner. Enligt dessa regler måste 
närstående företag utföra alla koncerninterna transaktioner 
på armslängds avstånd och tillhandahålla tillräcklig doku-
mentation i enlighet med tillämpliga regler i respektive juris-
diktion. Skattemyndigheterna kan ifrågasätta SSABs efter-
levnad av tillämpliga internprissättningsregler och SSAB 
kommer från tid till annan att bli föremål för regelbundna 
skatterevisioner av nationella skattemyndigheter. Nuvarande 
eller framtida skatterevisioner eller andra gransknings-
åtgärder av tillsyns- och skattemyndigheter kan leda till ökad 
skattskyldighet (i form av exempelvis inkomstskatt, käll-
skatter, fastighetsskatt, kapitalskatt, stämpelskatt och mer-
värdesskatt), vilket kan leda till en ökning av SSABs skatte-
börda. Därutöver kan skattemyndigheterna i länder där SSAB 
bedriver verksamhet införa ytterligare åtgärder som höjer 
skatten. Införandet av sådana åtgärder kan påverka SSABs 

totala skatteeffektivitet och kan leda till att betydande ytter-
ligare skatter behöver betalas. Varje sådan ytterligare skatte-
exponering kan ha en väsentligt negativ inverkan på SSABs 
finansiella ställning och resultat.

Om SSAB inte kan utnyttja sina uppskjutna 
skattefordringar kan Bolagets nettoresultat 
minska.
Per den 31 mars 2016 redovisade SSAB 1 508 MSEK i 
 uppskjutna skattefordringar, varav 258 MSEK utgjorde en 
bedömning av framtida skatteavräkningsmöjligheter av-
seende SSABs investeringar i Alabama, USA. Dessa skatte-
fordringar kvittas dock mot en långfristig förutbetald intäkt, 
som per den 31 mars 2016 uppgick till 258 MSEK. SSABs för-
måga att generera skattepliktiga inkomster är beroende av 
konkurrensen på de marknader Bolaget verkar och av all-
männa ekonomiska, finansiella, legislativa, regulatoriska och 
övriga faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll. Om 
SSAB genererar lägre skattepliktiga inkomster än det belopp 
SSAB har förutsatt vid fastställandet av uppskjutna skatte-
fordringar kommer värdet på dess uppskjutna skatteford-
ringar att minska, vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan 
på SSABs finansiella ställning och resultat. Vidare kommer 
värdet av SSABs uppskjutna skattefordringar att reduceras 
om bolagsskattesatsen sänks. Dessa faktorer kan ha en 
väsentligt negativ inverkan på SSABs finansiella ställning och 
resultat. 

Till följd av ogynnsamma marknadsförhållanden 
och andra orsaker kan förändringar i de 
antaganden som ligger till grund för det bokförda 
värdet av vissa tillgångar, inklusive goodwill och 
anläggningstillgångar, resultera i nedskrivningar 
av sådana tillgångar.
SSABs goodwill uppgick per den 31 mars 2016 till 27 608 
MSEK och är nästan uteslutande hänförlig till SSABs förvärv 
av stålproducenterna IPSCO 2007 och Rautaruukki 2014. 
SSAB genomför en årlig nedskrivningsprövning av goodwill 
för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov. Nedskriv-
ningsbehov testas även i de fall då det finns indikationer på 
att tillgången kan ha minskat i värde. Den årliga nedskriv-
ningsprövning som gjordes den 30 november 2015 visade 
inte på minskat värde. Värderingen genomfördes under en 
period då världskonjunkturen präglades av osäkerhet. Under 
dessa omständigheter är det naturligtvis extra svårt att göra 
en bedömning av den framtida intjäningen och därigenom 
bedömningen av det verkliga värdet på tillgångar med obe-
stämbar nyttjandeperiod. Den nordamerikanska verksamhe-
ten visade en betydande resultatförsämring under året och 
detta innebar att utrymmet för en lägre uppskattning av den 
kassagenererande enheten SSAB North America minskade 
jämfört med föregående år. Bedömningen är dock att det 
fortfarande finns ett utrymme för lägre uppskattningar utan 
att det skulle leda till ett nedskrivningsbehov. Utrymmet före 
eventuellt nedskrivningsbehov uppgick till cirka 2,5 miljarder 
SEK. För övriga kassagenererande enheter är bedömningen 
att det finns ett betryggande utrymme för lägre uppskatt-
ningar utan att det skulle leda till nedskrivningsbehov. Pro-
cessen för att pröva om det finns ett nedskrivningsbehov 
innefattar många bedömningar, antaganden och uppskatt-
ningar som gjorts av ledningen, som i sig återspeglar en hög 
grad av osäkerhet. Om ledningens bedömningar, uppskatt-
ningar och antaganden förändras kan uppskattningen av det 
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bokförda värdet av goodwill minska avsevärt och leda till en 
nedskrivning. Om affärsklimatet försämras eller om förvär-
vade bolag inte kan drivas framgångsrikt finns det en risk att 
Bolagets faktiska resultat inte överensstämmer med ledning-
ens bedömningar, uppskattningar och antaganden och 
SSABs goodwill kan således komma att minska. Vid bedöm-
ningen av anläggningstillgångarnas värde diskonteras upp-
skattade framtida kassaflöden till nuvärde med en diskonte-
ringsränta som bland annat speglar tillgångsspecifika risker. 
Om en tillgångs återvinningsvärde beräknas till ett lägre 
värde än det bokförda värdet redovisas en nedskrivning 
direkt som en kostnad i koncernresultaträkningen. Eventuella 
framtida nedskrivningar hänförliga till SSABs anläggnings-
tillgångar exempelvis på grund av en förändring av verksam-
heten eller i det ekonomiska klimatet kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på SSABs finansiella ställning och resultat.

RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA 
OCH NYEMISSIONEN

Kursen på aktier och teckningsrätter kan vara 
volatil.
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. 
Kursen på SSABs aktier och teckningsrätter kan fluktuera 
kraftigt bland annat till följd av resultatförändringar avseende 
SSAB och dess konkurrenter eller fluktuationer i de allmänna 
förhållandena inom stålindustrin, förändringar i värde-
pappers analytikers uppskattningar av SSABs resultat, inves-
terares uppfattning om erbjudandets effekter på SSAB och 
dess aktieägare, potentiella eller faktiska blockförsäljningar 
av aktier på marknaden eller blankning av aktier, volatiliteten 
på marknaden i dess helhet eller investerares uppfattning om 
SSABs branscher och konkurrenter, informationsgivning från 
SSAB eller dess konkurrenter rörande väsentliga avtal, förlust 
av viktiga kunder, rekrytering eller förlust av nyckelpersoner, 
nya lagar och förordningar samt, det allmänna ekonomiska 
läget och läget på finansmarknaderna. Därutöver har värde-
pappersmarknaderna upplevt betydande pris- och volym-
svängningar de senaste åren. Sådana svängningar kan i 
framtiden påverka kursen på SSABs aktier negativt utan 
hänsyn till koncernens resultat eller finansiella ställning. Det 
finns därför en risk att investerare inte kan få tillbaka det 
 satsade kapitalet.

Därutöver kan kursen på aktier och teckningsrätter 
påverkas negativt om SSABs största aktieägare eller andra 
aktieägare avyttrar betydande mängder aktier eller om det 
kan uppfattas att en sådan avyttring kan ske. Kursen på 
SSABs aktier kan också påverkas negativt av i vilken 
utsträckning befintliga aktieägare tecknar nya aktier i före-
trädesemissionen samt av försäljning i marknaden av de 
aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Det finns en risk att en aktiv handel i 
teckningsrätter inte utvecklas och att tillräcklig 
likviditet inte kommer att finnas.
SSAB räknar med att teckningsrätterna kommer att handlas 
på Nasdaq Stockholm under perioden 3 juni 2016–15 juni 
2016 och Nasdaq Helsinki under perioden 3 juni 2016–13 juni 
2016. SSAB kommer inte att ansöka om att teckningsrätterna 
tas upp till handel på någon annan reglerad marknad. Det 
finns en risk att en aktiv handel i teckningsrätterna inte 
utvecklas under denna period eller att tillräcklig likviditet inte 
kommer att finnas. Priset på teckningsrätterna kommer 

också att vara avhängigt bland annat kursutvecklingen för 
utestående aktier och kan bli föremål för större prisvolatilitet 
än priset för sådana aktier.

Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen 
före utgången av teckningsperioden kommer 
att gå miste om rätten att teckna nya aktier och 
aktieägare som inte utnyttjar sina teckningsrätter 
riskerar utspädning.
Innehavare av aktier som inte deltar i företrädesemissionen 
före utgången av teckningsperioden kommer att gå miste om 
rätten att teckna nya aktier till teckningskursen. Ingen kom-
pensation kommer att utgå till innehavare vars tecknings-
rätter förfaller till följd av att de inte utnyttjas eller säljs. Aktie-
ägare som inte, eller som endast delvis, utnyttjar sina teck-
ningsrätter eller som på grund av tillämpliga legala restriktio-
ner inte kan utnyttja sina teckningsrätter, kommer att få sina 
proportionella innehav av aktier och röster i SSAB utspädda.

Tecknings- och garantiåtaganden avseende 
företrädesemissionen ej säkerställda.
Vissa större aktieägare i SSAB har förbundit sig att teckna 
sammanlagt omkring 28,7 procent av företrädesemissionen. 
Återstoden av företrädesemissionen är garanterad av Joint 
Global Coordinators. Dessa tecknings- och garantiåtagan-
den är inte säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en 
eller flera av aktieägarna eller Joint Global Coordinators inte 
kommer att kunna uppfylla sina respektive garanti- eller 
teckningsåtaganden. Uppfylls inte ovannämnda åtaganden 
kan det inverka negativt på SSABs möjligheter att med fram-
gång genomföra företrädesemissionen.

Villkor i garantiavtal.
Enligt det garantiavtal som Bolaget har ingått med Joint 
Global Coordinators har dessa rätt att säga upp avtalet bland 
annat vid överträdelse av de garantier som lämnats av Bola-
get samt om de villkor som uppställts för åtagandena inte 
uppfylls. Joint Global Coordinators har därutöver rätt att säga 
upp avtalet om det har förekommit en väsentligt negativ för-
ändring vad avser Bolagets verksamhet eller andra händelser 
som påverkar förutsättningarna (finansiellt eller i övrigt) för 
att genomföra nyemissionen eller förutsättningarna på de 
finansiella marknaderna i allmänhet. Om en sådan händelse 
inträffar skulle det kunna inverka negativt på Bolagets möjlig-
heter att genomföra nyemissionen.

SSABs förmåga att i framtiden besluta om 
utdelning är beroende av flera faktorer. 
Framtida utdelningar kommer att föreslås av SSABs styrelse. 
SSABs utdelning beror bland annat på Bolagets resultatut-
veckling och soliditet. SSAB har som mål att utdelningen till 
aktieägarna långsiktigt ska motsvara cirka 50 procent av 
 vinsten efter skatt, med hänsyn tagen till nettoskuldsätt-
ningsgraden. Beslut om utbetalning av framtida utdelningar 
bestäms av SSABs aktieägare. SSABs framtida förmåga att 
lämna utdelning beror på flera faktorer såsom dess verksam-
het, finansiella ställning, resultat, utdelningsbara reserver, 
kassaflöden, framtidsutsikter, kapitalbehov, och allmänna 
ekonomiska och lagstadgade begränsningar. Det finns en risk 
att utdelningar inte kommer att kunna lämnas eller utbetalas i 
framtiden.
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Valutakursskillnader kan ha en negativ inverkan 
på utländska aktieägares innehav och lämnade 
utdelningar.
Eventuella framtida utdelningar kommer att utbetalas i SEK. 
En försvagning av SEK i förhållande till aktuell utländsk valuta 
kan därför vid växling till lokal valuta minska värdet på utländ-
ska aktieägares aktieinnehav och utdelning.

Aktieägare i USA eller andra länder utanför 
Sverige och Finland kan eventuellt inte delta i 
potentiella framtida företrädesemissioner.
Om SSAB i framtiden emitterar nya aktier med företrädesrätt 
för befintliga aktieägare kan aktieägare i vissa länder, liksom i 
föreliggande nyemission, vara föremål för begränsningar som 
innebär att de inte kan delta i sådana företrädesemissioner 
eller att deras deltagande på annat sätt försvåras eller 
begränsas. Aktieägare i USA kan exempelvis inte utöva sina 
rättigheter att teckna nya aktier såvida det inte finns regist-
reringshandlingar i enlighet med Securities Act gällande 
sådana aktier eller om ett undantag från registreringskravet i 
Securities Act är tillämpligt. Aktieägare i andra jurisdiktioner 
utanför Sverige och Finland kan påverkas på liknande sätt. 
SSAB har ingen skyldighet att lämna in registreringshand-

lingar enligt Securities Act eller att söka liknande godkännan-
den eller relevanta undantag enligt någon annan jurisdiktions 
lagstiftning utanför Sverige och Finland och att göra det i 
framtiden kan vara förknippat med praktiska svårigheter och 
kostsamt. I den mån som SSABs aktieägare i jurisdiktioner 
utanför Sverige och Finland inte kan utöva sina rättigheter att 
teckna nya aktier i eventuella framtida företrädesemissioner, 
kommer deras proportionella ägande i SSAB att minska.

Eventuella framtida aktiekapitalökningar som 
Bolaget genomför kan ha en negativ inverkan på 
aktiekursen.
SSAB kan av olika skäl i framtiden komma att öka sitt aktie-
kapital genom kontant- eller apportemissioner, bland annat 
för att finansiera eventuella framtida förvärv och andra 
investeringar eller för att stärka sin balansräkning. I samband 
med kontantemissioner kan SSAB under vissa förutsättningar 
avvika från den företrädesrätt för befintliga aktieägare som 
annars gäller och ingen företrädesrätt gäller vid apport-
emissioner. Sådana emissioner kan därför innebära att då 
befintliga aktieägare får sin andel av Bolagets aktiekapital 
utspädd och kan ha en negativ inverkan på aktiekursen, 
 vinsten per aktie och substansvärdet per aktie.
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SSABs styrelse beslutade den 21 april 2016, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, att öka Bolagets 
aktiekapital genom en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för SSABs aktieägare. De slutliga villkoren fastställdes av 
 styrelsen den 23 maj 2016. Styrelsens beslut om nyemission godkändes vid en extra bolagsstämma den 27 maj 2016. 

Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 4 229 190 380,80 SEK genom utgivande av högst 
480 589 816 nya B-aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal aktier de 
sedan tidigare äger, oavsett aktieslag. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 31 maj 2016. De som på 
avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i SSAB erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje befintlig A-aktie respek-
tive B-aktie. Åtta (8) teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av sju (7) nya B-aktier. I den utsträckning nya B-aktier inte 
tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt i enlighet 
med vad som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016, eller den 
senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

Teckningskursen har fastställts till 10,50 SEK per B-aktie1), vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt 
tillför cirka 5 miljarder SEK före emissionskostnader.2) 

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 46,7 procent, men har 
möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH EMISSIONSGARANTIER3) 
Aktieägarna Industrivärden och Solidium – som tillsammans innehar cirka 28,7 procent av aktierna och cirka 29,3 procent av 
rösterna i SSAB – har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Resterande 
belopp har en grupp banker bestående av Crédit Agricole CIB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera 
med förbehåll för sedvanliga villkor. Nyemissionen är därmed fullt garanterad.

Härmed inbjuds aktieägarna i SSAB att med företrädesrätt teckna nya aktier i SSAB i enlighet med villkoren i detta prospekt.

Stockholm den 30 maj 2016

SSAB AB (publ)
Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier i SSAB

1)  Vad avser teckning av nya B-aktier som kommer att registreras hos Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsinki, ska betalning erläggas till ett belopp som 
motsvarar teckningskursen 10,50 SEK per ny aktie omräknat till EUR baserat på Europeiska centralbankens referensväxelkurs kl. 15:00 CET den 31 maj 2016, vilket 
belopp kommer att offentliggöras samma dag omkring kl. 16:30 CET.

2)  Från emissionsbeloppet om högst 5 046 MSEK kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 130 MSEK (inklusive ersättning till 
Joint Global Coordinators om cirka 90 MSEK för emissionsgarantier). Netto beräknas nyemissionen tillföra SSAB högst cirka 4 916 MSEK.

3)  Se även ”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
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Bakgrund och motiv

SSAB har en stark global ställning inom höghållfasta stål och mervärdestjänster och innehar ledande positioner på de nordiska 
och nordamerikanska hemmamarknaderna. Efter att ha fokuserat på integration och kostnadsbesparingar efter det framgångs-
rika förvärvet av Rautaruukki fortsätter SSAB nu att utveckla sin affärsmodell. Detta innebär en ökad andel höghållfasta stål och 
andra premiumprodukter, ökat fokus på service- och eftermarknadstjänster samt fortsatt fokus på tillväxt i attraktiva marknads-
segment utifrån SSABs välinvesterade anläggningar.

SSAB vidtar omfattande åtgärder för att stärka balansräkningen i syfte att stödja målsättningen om att uppnå bransch-
ledande lönsamhet. Dessa åtgärder medför att SSAB uppnår en starkare finansiell ställning, vilket i kombination med utvecklingen 
av affärsmodellen möjliggör långsiktig lönsam tillväxt och konkurrenskraft.

Föreslagna åtgärder för att stärka balansräkningen och öka flexibiliteten framöver innefattar förevarande nyemission om 
cirka 5 miljarder SEK. Nyemissionen i kombination med planerad försäljning av icke-kärnverksamheter samt kassaflöden gene-
rerade från verksamheten förväntas stärka Bolagets balansräkning och minska nettolåneskulden med cirka 10 miljarder SEK till 
utgången av 2017. Genom detta kan nettoskuldsättningsgraden minska till cirka 30 procent, vilket är i linje med Bolagets lång-
siktiga finansiella mål.

Vidare finansieringsåtgärder innefattar förlängning av löptider för Bolagets lån om 3,2 miljarder SEK, befintliga bankgarantier 
om 3,7 miljarder SEK samt en ny femårig (3+1+1 år) kreditfacilitet (RCF) om 300-500 MEUR. Finansieringspaketet från aktieägare 
och banker säkrar SSABs refinansieringsbehov för de kommande tre till fem åren. Delar av denna finansieringslösning är villkorad 
av att förevarande nyemission genomförs.

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN
Nyemissionen kommer att tillföra SSAB högst 5 046 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer 
avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 130 MSEK (inklusive ersättning till Joint Global Coordina-
tors om cirka 90 MSEK för emissionsgarantier). SSAB avser att använda nettolikviden om högst cirka 4 916 MSEK från nyemissio-
nen främst till att stärka balansräkningen och öka den finansiella flexibiliteten för att stödja målsättningen om att uppnå bransch-
ledande lönsamhet, men även för att skapa finansiell beredskap att hantera perioder med låg efterfrågan på stål. 

Styrelsen för SSAB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att styrelsen för SSAB har vidtagit alla rimliga för-
siktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 30 maj 2016

SSAB AB (publ)
Styrelsen



INBJUDAN TILL  TECKNING AV AKTIER I  SSAB AB 23

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
SSABs aktier är, och de nya B-aktierna kommer att bli, note-
rade på Nasdaq Stockholm och på Nasdaq Helsinki. Aktier 
som handlas på Nasdaq Stockholm är registrerade hos den 
centrala värdepappersförvararen i Sverige, Euroclear 
Sweden. Aktier som handlas på Nasdaq Helsinki är registre-
rade hos den centrala värdepappersförvararen i Finland, 
Euroclear Finland.

Beroende av var aktieägarens aktier är registrerade och 
handlas gäller således separata anvisningar för deltagande i 
företrädesemissionen.

Företrädesrätt och teckningsrätter
Erbjudandet omfattar högst 480 589 816 nya B-aktier. Den 
som på avstämningsdagen den 31 maj 2016 är registrerad 
som aktieägare i SSAB äger företrädesrätt att teckna nya 
B-aktier i förhållande till det antal aktier, oavsett aktieslag, 
som innehas på avstämningsdagen. 

För detta ändamål erhåller den som på avstämnings-
dagen är registrerad som aktieägare i SSAB en (1) tecknings-
rätt av serie B för varje innehavd aktie, oavsett serie i SSAB. 
Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrä-
desrätt teckna B-aktier, varvid åtta (8) teckningsrätter ger 
rätt till teckning av sju (7) nya B-aktier. 

Teckningsrätterna kommer inte kunna överföras mellan 
Euroclear Sweden och Euroclear Finland.

Förutsatt att erbjudandet fulltecknas kommer antalet 
aktier i Bolaget att öka från 549 245 510 aktier till 
1 029 835 326 aktier, vilket motsvarar en ökning med cirka 
87,5 procent. För befintliga aktieägare som inte deltar i erbju-
dandet uppkommer en utspädningseffekt om högst 
480 589 816 aktier och 48 058 981,6 röster, motsvarande 
cirka 46,7 procent av det totala antalet aktier och cirka 12,8 
procent av det totala antalet röster i Bolaget efter erbjudan-
det. Aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig 
för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs
De nya B-aktierna i SSAB emitteras till en teckningskurs om 
10,50 SEK per ny aktie. Vad avser teckning av nya B-aktier 
som kommer registreras hos den finska värdepappersförva-
raren Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsinki ska 
betalning erläggas i EUR, till ett belopp som motsvarar teck-
ningskursen 10,50 SEK per ny aktie omräknat till EUR baserat 
på Europeiska centralbankens referensväxelkurs kl. 15:00 CET 
den 31 maj 2016, vilket belopp kommer att offentliggöras 
samma dag omkring kl. 16:30 CET. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden och Euroclear Finland 
för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 31 maj 2016. Aktierna handlas exklu-

sive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 30 
maj 2016. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i 
nyemissionen var den 27 maj 2016.

Teckningstid
Teckning av nya B-aktier ska ske under tiden från och med 
den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016. Bolagets 
 styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell 
förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom 
pressmeddelande senast den 17 juni 2016.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq 
Stockholm och Nasdaq Helsinki. Handel på Nasdaq Stock-
holm sker under perioden från och med den 3 juni 2016 till 
och med 15 juni 2016 under beteckningen SSAB TR B och på 
Nasdaq Helsinki under perioden från och med den 3 juni 2016 
till och med 13 juni 2016 under beteckningen SSABBHU0116. 
ISIN-koden för teckningsrätt av serie B är SE0008405757. 
Handelsbanken, Nordea och Swedbank samt andra värde-
pappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med 
förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna 
teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast 
den 17 juni 2016 eller säljas senast den 15 juni 2016 på 
Nasdaq Stockholm respektive säljas senast den 13 juni 2016 
på Nasdaq Helsinki för att inte förfalla utan värde. Ingen kom-
pensation kommer att utgå till innehavaren vars tecknings-
rätter förfaller till följd av att de inte utnyttjas eller säljs.

Notering av de nya B-aktierna
SSABs aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm 
och Nasdaq Helsinki. Efter att Bolagsverket har registrerat de 
nya B-aktierna kommer även dessa att handlas på Nasdaq 
Stockholm och Nasdaq Helsinki. Första dag för handel i de 
nya B-aktierna, tecknade med stöd av teckningsrätter, 
beräknas påbörjas omkring den 6 juli 2016. Första dag för 
handel i de nya B-aktierna, tecknade utan stöd av tecknings-
rätter, beräknas påbörjas omkring den 7 juli 2016.

Rätt till utdelning
De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos 
Bolagsverket.

Offentliggörande av utfallet i nyemissionen
Preliminärt teckningsresultat i nyemissionen kommer att 
offentliggöras genom ett pressmeddelande från SSAB 
omkring den 22 juni 2016. Slutligt teckningsresultat kommer 
att offentliggöras genom ett pressmeddelande från SSAB 
omkring den 27 juni 2016.

Villkor och anvisningar
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Oåterkallelig teckning
Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen. För det fall 
att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya 
B-aktierna kommer SSAB att ombesörja att överskjutande 
belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för 
överskjutande belopp.

En teckning av nya B-aktier, med eller utan stöd av teck-
ningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva 
eller modifiera en teckning av nya B-aktier. Ofullständiga eller 
felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan 
beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otill-
räcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teck-
ning komma att lämnas utan beaktande eller teckning 
komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej 
tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

INSTRUKTIONER TILL INNEHAVARE AV 
AKTIER SOM ÄR REGISTRERADE HOS 
EUROCLEAR SWEDEN OCH HANDLAS PÅ 
NASDAQ STOCKHOLM

Emissionsredovisning

Direktregistrerade aktieägare
Informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade 
aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstäm-
ningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för 
SSABs räkning förda aktieboken, dock med undantag för 
sådana aktieägare som är bosatta i vissa obehöriga jurisdik-
tioner. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal 
erhållna teckningsrätter och det hela antal nya B-aktier som 
kan tecknas med stöd av dessa. VP-avi avseende registrering 
av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. 

De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken sär-
skilt förda förteckningen över panthavare och förmyndare 
erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare erhåller ingen informationsbroschyr eller 
emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i 
enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya B-aktier 
vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är 
bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslag-
stiftningen i sådana länder. Med anledning härav kommer, 
med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina 
befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med regist-
rerade adresser i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Syd-
afrika, Singapore, Japan, Nya Zeeland och Schweiz eller 
någon annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att del-
taga i nyemissionen, inte att erhålla några teckningsrätter 
eller tillåtas teckna nya B-aktier. De teckningsrätter som 
annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att 
säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, 
kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp under-
stigande 100 SEK kommer inte att utbetalas. 

Teckning av nya B-aktier med stöd av 
teckningsrätter
Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske 
genom samtidig kontant betalning under perioden från och 
med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016. Efter teck-
ningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas 
bort från innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av erhållna teckningsrätter ska gå 
 förlorat måste innehavaren antingen:

•   utnyttja teckningsrätterna och teckna nya B-aktier 
senast den 17 juni 2016; eller

•   sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 
15 juni 2016.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige
Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter sker 
genom kontant betalning, antingen genom att använda den 
förtryckta bankgiroavin eller därför avsedd anmälningssedel, 
med samtidig betalning enligt något av följande alternativ:

•  Den förtryckta bankgiroavin används om samtliga 
teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från 
Euroclear ska utnyttjas för teckning. Inga tillägg eller 
ändringar får göras på avin.

•  Anmälningssedeln används om teckningsrätter har 
köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto eller av 
annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det 
som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen 
ska utnyttjas för teckning. Betalning för tecknade nya 
B-aktier ska göras samtidigt som insändandet av 
anmälningssedeln. Anmälningssedel kan erhållas från 
SSAB (hemsida: www.ssab.se) och Swedbank (hemsida: 
www.swedbank.se/prospekt). Betalning ska vara 
 Swedbank tillhanda senast den 17 juni 2016.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte 
är bosatta i Sverige samt inte är föremål för de restriktioner 
som beskrivs under ”Viktig information” och som inte kan 
använda den förtryckta bankgiroavin kan istället betala i SEK 
genom bank i utlandet i enlighet med instruktion nedan:

SSAB AB
c/o Swedbank AB (publ), Emissioner S85
SE-105 34 Stockholm, Sverige
SWIFT: SWEDSESS
IBAN-nummer: SE3080000890119641870358
Kontonamn: SSAB AB

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-konto-
nummer och referensen ”Issue SSAB” anges. Anmälnings-
sedel och betalning ska vara Swedbank AB (publ), Emissioner 
S85, SE-105 34 Stockholm, Sverige tillhanda senast den 17 
juni 2016.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som 
önskar teckna nya B-aktier med stöd av teckningsrätter 
anmäler sig för teckning i enlighet med instruktion från sin 
förvaltare.
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Betalda tecknade aktier (”BTA”)
Efter teckning och erlagd betalning kommer Euroclear 
Sweden att sända ut en VP-avi som bekräftelse på att BTA 
bokats in på tecknarens konto. De nya tecknade aktierna 
kommer att bokföras som BTA på kontot till dess att registre-
ring av nyemissionen skett hos Bolagsverket. Registrering av 
nya B-aktier tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas 
ske hos Bolagsverket omkring den 23 juni 2016. Därefter 
kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske 
omkring den 6 juli 2016. Någon VP-avi utsänds ej i samband 
med denna ombokning.

BTA kommer inte kunna överföras mellan Euroclear 
Sweden och Euroclear Finland.

Handel med BTA
Handel med BTA av serie B på Nasdaq Stockholm beräknas 
ske under perioden från och med den 3 juni 2016 till och med 
den 30 juni 2016 under beteckningen SSAB BTA B. ISIN koden 
för BTA B är SE0008405765. Handelsbanken, Nordea och 
Swedbank samt övriga värdepappersinstitut med erforderliga 
tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning 
av BTA.

Teckning av nya B-aktier utan stöd av 
teckningsrätter
Teckning av nya B-aktier kan även göras utan stöd av teck-
ningsrätter.

Direktregistrerade aktieägare och övriga 
VP-kontoinnehavare
Anmälan om teckning av nya B-aktier utan stöd av teck-
ningsrätter ska göras på därför avsedd anmälningssedel. 
Endast en anmälan per VP-konto får inges och tilldelning 
kommer, vid överteckning, proportionellt tilldelas i förhål-
lande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat 
för teckning i nyemissionen på det VP-konto som angivits på 
anmälningssedeln. Om flera anmälningssedlar per VP-konto 
inges kommer endast den anmälningssedel som sist kommit 
Swedbank tillhanda att beaktas. Anmälningssedlar kan erhål-
las från SSAB (hemsida: www.ssab.se) och Swedbank (hem-
sida: www.swedbank.se/prospekt). Anmälningssedeln skickas 
till Swedbank AB (publ), Emissioner S85, SE-105 34 Stock-
holm, Sverige. Anmälningssedeln måste vara Swedbank till-
handa senast den 17 juni 2016. En teckning av nya B-aktier 
utan stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och aktieägare 
kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya B-aktier.

Förvaltarregistrerade aktieägare och övriga 
depåinnehavare
Anmälan om teckning av nya B-aktier utan stöd av teck-
ningsrätter ska ske till respektive förvaltare och i enl

ighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är 
registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter
Om inte samtliga nya B-aktier tecknats med stöd av teck-
ningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya 
B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning inom ramen 
för nyemissionens högsta belopp ska ske enligt följande:

•   I första hand till dem som tecknat B-aktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhål-
lande till det antal teckningsrätter som var och en 
utnyttjat för teckning, och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.1)

•   I andra hand till övriga som anmält intresse av att 
teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Om till-
delning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske 
pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

•   I sista hand ska eventuella resterande aktier tilldelas 
Joint Global Coordinators i deras egenskap av emis-
sionsgaranter, pro rata i förhållande till respektive Joint 
Global Coordinators garantiåtagande. 

Som bekräftelse på tilldelning av nya B-aktier tecknade utan 
stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas 
till tecknaren omkring den 27 juni 2016. Inget meddelande 
kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon till-
delning. Tecknade och tilldelade nya B-aktier ska betalas 
kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan 
som skickas till tecknaren. Efter att dels betalning av teck-
nade och tilldelade nya B-aktier skett, dels de nya B-aktierna 
har registrerats hos Bolagsverket kommer Euroclear att 
sända ut en VP-avi som bekräftar inbokningen av de nya 
B-aktierna på tecknarens VP-konto. Tecknaren erhåller 
aktier direkt, inga BTA kommer att bokas in på tecknarens VP-
konto. Registrering av nya B-aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 
5 juli 2016. Inbokning av B-aktier på VP-konton beräknas ske 
den 7 juli 2016.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om till-
delning samt betalning i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner.

Övrig information
Swedbank är så kallat emissionsinstitut för nyemissionen, det 
vill säga bistår Bolaget med vissa administrativa tjänster kring 
nyemissionen. Att Swedbank är emissionsinstitut innebär inte 
i sig att Swedbank betraktar tecknaren som kund hos Swed-
bank. Tecknaren betraktas för nyemissionen endast som kund 
hos Swedbank om Swedbank har lämnat råd till tecknaren om 
nyemissionen eller annars har kontaktat tecknaren individu-
ellt angående nyemissionen eller om tecknaren har ett exis-
terande kundförhållande till banken. Följden av att Swedbank 
inte betraktar tecknaren som kund för nyemissionen är att 
reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på 
nyemissionen. Detta innebär bland annat att varken så kallad 
kundkategorisering eller så kallad passandebedömning 
kommer att ske beträffande nyemissionen. Tecknaren ansva-

1)  För att med visshet kunna tillgodogöra sig teckning av nya B-aktier tecknade med stöd av teckningsrätter vid tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter, måste teckning av nya B-aktier utan stöd av teckningsrätter göras från samma värdepapperskonto som teckning av nya B-aktier med stöd av 
teckningsrätter.
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rar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och 
kunskaper för att förstå de risker som är förenade med 
nyemissionen. 

Den som tecknar sig i erbjudandet kommer att lämna 
person uppgifter till Swedbank. Personuppgifter som lämnas 
till bolag i Swedbankkoncernen kommer att behandlas i data-
system i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla 
tjänster och administrera kundengagemang i Swedbankkon-
cernen. Även personuppgifter som inhämtas från annan än 
den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. 
Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i 
datasystem hos företag och organisationer med vilka bolag i 
Swedbankkoncernen samarbetar. Information om behandling 
av personuppgifter lämnas av Swedbanks kontor, vilka också 
tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adress-
information kan komma att inhämtas av Swedbank genom en 
automatisk datakörning hos Euroclear Sweden.

Frågor gällande erbjudandet besvaras på telefon 0480-
404 116.

INSTRUKTIONER TILL INNEHAVARE AV 
AKTIER SOM ÄR REGISTRERADE HOS 
EUROCLEAR FINLAND OCH HANDLAS PÅ 
NASDAQ HELSINKI

Anvisningar
Kontoförande institut, depåhållare eller förvaltare kommer 
att underrätta aktieägare om nyemission och därtill relaterad 
teckning och betalning i enlighet med egna rutiner. Vissa kon-
toförande institut, depåhållare eller förvaltare kommer even-
tuellt inte att underrätta sådana innehavare av tecknings-
rätter om nyemissionen. För det fall en aktieägare inte erhål-
ler några anvisningar för teckning och betalning från sitt 
konto förande institut, depåhållare eller förvaltare, uppmanas 
innehavaren att kontakta något av Nordeas kontor i Finland 
för att verkställa teckning.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner 
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya B-aktier 
vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är 
bosatta utanför Finland kan påverkas av värdepapperslag-
stiftningen i sådana länder. Med anledning härav kommer, 
med vissa eventuella undantag, aktieägare med registrerade 
adresser i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika, 
Singapore, Japan, Nya Zeeland och Schweiz eller någon 
annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att deltaga i 
nyemissionen, att erhålla teckningsrätter men inte att tillåtas 
teckna nya B-aktier.

Teckning av nya B-aktier med stöd av 
teckningsrätter
Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske 
genom samtidig betalning under perioden från och med den 3 
juni 2016 till och med den 17 juni 2016. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer, 
utan avisering från Euroclear Finland, att bokas bort från 
innehavarens värdeandelskonto.

För att inte värdet av erhållna teckningsrätter ska gå 
 förlorat måste innehavaren antingen:

•   utnyttja teckningsrätterna och teckna nya B-aktier 
senast den 17 juni 2016, eller, vid en tidigare tidpunkt 
enligt instruktioner från tecknarens kontoförande 
 institut, depåhållare eller förvaltare; eller

•   sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 
13 juni 2016.

Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter sker 
genom insändande av en anmälan för teckning per värde-
andelskonto och erläggande av teckningslikvid i enlighet med 
det kontoförande institutets, depåhållarens eller, vad avser 
innehav som är förvaltarregistrerade, förvaltarens instruktio-
ner. Det kontoförande institutet, depåhållaren eller förvalta-
ren kan kräva att investeraren skickar in en anmälan för teck-
ning och erlägger teckningslikviden vid ett tidigare datum än 
då handeln i teckningsrätter på Nasdaq Helsinki avslutas. Det 
erfordras att en anmälan för teckning skickas in för varje rele-
vant värdeandelskonto.

Teckning av nya B-aktier kan även ske under kontorstid 
på Nordea Bank Finland Plc:s (Nordea Finland) kontor, 
 Nordeas Private Banking-enheter i Finland och med hjälp av 
tecknarens bankkod via Nordeas kundtjänst från måndag till 
fredag mellan kl. 08:00 och kl. 20:00 EET på telefonnummer 
+358-200-3000 på finska (lokaltaxa/mobiltelefontaxa) och 
+358-200-5000 på svenska (lokaltaxa/mobiltelefontaxa). 
Juridiska personer kan inte anmäla teckning på telefon via 
 Nordeas kundtjänst. Kundtjänstens samtal spelas in.

Betalda tecknade aktier (”Interimsaktier”)
Efter teckning med stöd av teckningsrätter och erlagd betal-
ning av den tillhörande teckningslikviden kommer de nyteck-
nade aktierna att emitteras i det finska värdeandelsregistret 
och registreras på tecknarens värdeandelskonto som Inte-
rimsaktier, vilka är fritt överlåtbara och representerar de nya 
B-aktierna. De nya tecknade aktierna kommer att vara 
registrerade som Interimsaktier på kontot till dess att regist-
rering av nyemissionen skett hos Bolagsverket. Registrering 
av nya B-aktier tecknade med stöd av teckningsrätter för-
väntas ske hos Bolagsverket omkring den 23 juni 2016. Där-
efter kommer Interimsaktier att bokas om till aktier, vilket 
beräknas ske omkring den 6 juli 2016. 

Interimsaktier kommer inte kunna överföras mellan Euro-
clear Sweden och Euroclear Finland.

Handel med Interimsaktier
Handel med Interimsaktier av serie B på Nasdaq Helsinki 
beräknas ske under perioden från och med den 3 juni 2016 till 
och med den 30 juni 2016 under beteckningen 
SSABBHN0116. ISIN-koden för SSABBHN0116 är 
SE0008405765. Handelsbanken, Nordea och Swedbank 
samt övriga värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd 
står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av 
Interims aktier.

Teckning av nya B-aktier utan stöd av 
teckningsrätter
Teckning av nya B-aktier kan även göras utan stöd av teck-
ningsrätter. Anmälan om teckning av nya B-aktier utan stöd 
av teckningsrätter ska ske genom att lämna in en anmälan för 
teckning och samtidigt erlägga teckningslikvid i enlighet med 
instruktioner från kontoförande institut, depåhållare eller för-
valtare. Teckning kan även ske hos Nordea Finland, Nordeas 
Private Banking-enheter och Nordeas Kundtjänst i enlighet 
med vad som framgår ovan i avsnittet “Teckning av nya 
B-aktier med stöd av teckningsrätter”. Om en investerare inte 
erhåller några instruktioner från sitt kontoförande institut, sin 
depåhållare eller sin förvaltare eller om en anmälan för 
 teckning inte kan returneras till investerarens kontoförande 
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institut, depåhållare eller förvaltare uppmanas investeraren 
att kontakta något av Nordea Finlands kontor för att lämna 
anmälan för teckning. Om flera anmälningar för teckning gäl-
lande samma värdeandelskonto inges av en investerare 
kommer anmälningarna att kombineras som en anmälan för 
teckning för varje värdeandelskonto. Anmälan om teckning 
samt teckningslikvid ska ha mottagits av investerarens kon-
toförande institut, depåhållare eller förvaltare senast den 17 
juni 2016 eller vid en tidigare tidpunkt enligt instruktioner från 
kontoförande institut, depåhållare eller förvaltare.

Betalning för de nya B-aktierna ska erläggas samtidigt 
som anmälan för teckning lämnas. Betalning för ansökta men 
inte tilldelade nya B-aktier kommer att återbetalas med 
början omkring den 29 juni 2016. Ingen ränta kommer att 
utbetalas för det belopp som ska återbetalas.

Tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter
Om inte samtliga nya B-aktier tecknats med stöd av teck-
ningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya 
B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning inom ramen 
för nyemissionens högsta belopp ska ske enligt följande:

•   I första hand till dem som tecknat B-aktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhål-
lande till det antal teckningsrätter som var och en 
utnyttjat för teckning, och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.1)

•   I andra hand till övriga som anmält intresse av att 
teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Om till-

delning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske 
pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

•   I sista hand ska eventuella resterande aktier tilldelas 
Joint Global Coordinators i deras egenskap av emis-
sionsgaranter, pro rata i förhållande till respektive Joint 
Global Coordinators garantiåtagande. 

Tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av tecknings-
rätter kommer att bekräftas till tecknare till vilka tilldelning 
har skett. Tecknare som inte har tilldelats nya B-aktier 
kommer även att meddelas.

Tecknaren erhåller aktier direkt, inga Interimsaktier 
kommer att bokas in på tecknarens värdeandelskonto. 
Registrering av nya B-aktier tecknade utan stöd av teck-
ningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 5 juli 
2016. Inbokning av B-aktier beräknas ske den 7 juli 2016.

Övrig information
En anmälan för teckning ska anses vederbörligen inlämnad 
endast efter att det kontoförande institutet, depåhållaren 
eller förvaltaren har mottagit anmälan och därtill relaterad 
teckningslikvid. Godkännande om deltagande i nyemissionen 
med stöd av pantsatta eller annars begränsade aktier kan 
vara beroende av ett skriftligt samtycke från panthavaren. 
Det är innehavarens ansvar att inhämta ett sådant samtycke 
och tillhandahålla det till teckningsstället. 

Genom inlämnande av en anmälan för teckning är 
Nordea Finland anvisade och bemyndigade att teckna nya 
B-aktier för innehavarens räkning i enlighet med villkoren för 
nyemissionen och att vidarebefordra den relaterade teck-
ningslikviden till SSAB.

Frågor gällande erbjudandet besvaras på telefon 
+358 (0) 205 923 242.

1)  För att med visshet kunna tillgodogöra sig teckning av nya B-aktier tecknade med stöd av teckningsrätter vid tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter, måste teckning av nya B-aktier utan stöd av teckningsrätter göras från samma värdepapperskonto som teckning av nya B-aktier med stöd av 
teckningsrätter.
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INLEDNING
SSAB har betydande marknadspositioner inom tre utvalda 
områden på den globala kolstålsmarknaden: (i) höghållfasta 
stål, inklusive seghärdade stål (Q&T) och varmvalsade och 
avancerade höghållfasta stål (AHSS), (ii) den nordiska platta 
kolståls- och rörmarknaden, samt (iii) den nordamerikanska 
grovplåtsmarknaden, där grovplåt, Q&T-plåt och kommersiell 
plåt ingår. Förutom stålproduktion är SSAB även verksamt 
inom ståldistribution via sitt dotterbolag Tibnor samt erbjuder 
bygglösningar via sitt dotterbolag Ruukki Construction.

SSAB är med sin produktionskapacitet om cirka 8,8 miljo-
ner ton en liten aktör på den globala marknaden för kolstål 
som uppgår till cirka 1,5–1,6 miljarder ton enligt World Steel 
Association (”WSA”). Mot denna bakgrund har SSAB fokuse-
rat på vissa utvalda marknader där Bolaget har starka mark-
nadspositioner. Dessa marknader utgör endast cirka 3 pro-
cent av den globala kolstålsmarknaden.

De kundsegment SSAB förser inkluderar tunga transpor-
ter, fordonsindustri, materialhantering (inklusive gruvdrift), 
anläggningsmaskiner (inklusive lyftutrustning), energi, bygg 
samt applikationer för skyddsstål och verktygsstål. På sina 
hemmamarknader, Norden och Nordamerika, säljer SSAB till 
stor del standardstål till stålservicecenter och distributörer.

KORT OM STÅLMARKNADEN
Stålmarknaden är heterogen och består av ett antal seg-
ment, exempelvis rostfritt stål och verktygsstål. Den största 
delen utgörs av vad som ofta benämns kolstål, det vill säga 
stål med en viss kolhalt. Denna ståltyp har en lägre andel van-
ligt förekommande legeringar, vilka påverkar stålets egen-
skaper såsom dess styrka, hårdhet, svetsbarhet och formbar-
het. Rostfritt stål, å andra sidan, är ett exempel på höglegerat 
stål och innehåller höga halter krom och nickel. SSAB tillver-
kar enbart kolstål men har, jämfört med resten av industrin, 
en avancerad legeringsblandning som, tillsammans med en 
särskild produktionsmetod, ger stålet avancerade egenska-
per. Stålmarknadens heterogenitet innebär att det finns ett 
stort antal produkter med olika användningsområden, olika 
efterfrågedrivande krafter och stora prisnivåskillnader.

Stålmarknaden kan delas in i långa och platta stålproduk-
ter, med vitt skilda användningsområden. Långa stålproduk-
ter används främst inom byggindustrin, till exempel som 
balkar och armering. Platta stålprodukter används i en rad 
 industrier såsom fordonsindustrin, vitvaruindustrin, energi, 
tunga transporter och anläggningsmaskiner. På utvecklade 
marknader som Europa är andelen platta stålprodukter högre 
än långa stålprodukter eftersom byggmarknaden har nått en 

Marknadsöversikt

Prospektet innehåller viss marknads- och branschinformation som kommer från tredje man. Även om 
informationen har återgivits korrekt och SSAB anser att källorna är tillförlitliga har SSAB inte 
oberoende verifierat information, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt 
SSAB känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts 
av dessa källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. På vissa ställen i prospektet beskrivs SSABs ställning på 
marknaden. Om inte annat uppges, baseras dessa uppgifter på SSABs omsättning i förhållande till 
SSABs bedömning av de aktuella marknadernas storlek respektive konkurrenternas omsättning.
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1) Q&T-stål, AHSS-stål ≥ 700 MPa.
2) Den högre siffran avser Q&T-stål i vissa regioner.
Källa: SSABs bedömning baserat på miljoner ton råstål producerat.
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mer utvecklad fas, medan andra områden såsom industriell 
applicering samt applicering för hållbara konsumentvaror 
ökar i betydelse.

STÅLMARKNADEN IDAG1) 
Enligt WSA uppgick den globala råstålsproduktionen under 
årets tre första månader till 386 (400) miljoner ton, en 
minskning med knappt 4 procent jämfört med samma period 
2015. Den kinesiska råstålsproduktionen var 3 procent lägre 
under samma tidsperiod. I EU-28 minskade produktionen 
med hela 7 procent, men i Nordamerika med endast 1 procent 
under årets tre första månader.

Efterfrågan under det första kvartalet 2016 ökade i både 
Nordamerika och i Europa, jämfört med det fjärde kvartalet 
2015. Under det fjärde kvartalet var priserna fallande och 
kunderna minskade sina lager för att utnyttja de lägre 
priser na, men under första kvartalet har den faktiska efter-
frågan motsvarat den underliggande. Både hos distributörer 
och hos övriga kunder bedöms lagernivåerna vara i balans 
eller möjligen något lägre än normalt, och det har inte skett 
någon signifikant lageruppbyggnad under det första kvarta-
let. Efterfrågan i Kina och Ryssland var fortsatt svag under det 
första kvartalet, och en stor del av produktionsöverskottet 
har exporterats utanför de lokala marknaderna.

Under det första kvartalet beslutade EU om importtullar 
för kallvalsat material från Ryssland och Kina samt om att 
inleda en undersökning om importtullar för varmvalsat mate-
rial från samma länder. Efter kvartalets utgång har ett flertal 
stålproducenter, inklusive SSAB, yrkat om tullar på import av 
grovplåt till USA från 12 länder. Kina har under kvartalet avi-
serat en målsättning att fram till slutet av 2020 stänga pro-
duktionskapacitet om 100 – 150 miljoner ton. 

I Nordamerika föll marknadspriserna på grovplåt kraftigt 
under hela 2015, men har under första kvartalet 2016 börjat 
stiga. Framförallt ökade priserna mot slutet av kvartalet efter 
att ett flertal prishöjningar hade annonserats av de största 
producenterna. I Europa låg marknadspriserna på både tunn-
plåt och grovplåt på historiskt låga nivåer under inledningen 
av 2016, men har stigit kraftigt under andra halvan av första 
kvartalet till följd av stabil efterfrågan, något lägre import och 
högre råvarupriser. Även i Kina har marknadspriserna på både 
tunnplåt och grovplåt stigit markant under andra halvan av 
första kvartalet.

TRENDER OCH DRIVKRAFTER INOM 
STÅLINDUSTRIN
Stålmarknaden är cyklisk och efterfrågan på stålprodukter 
påverkas av globala, regionala och nationella ekonomiska 
förhållanden samt nivån på industriella investeringar och 
industriproduktion. Utöver makroekonomiska trender är 
efterfrågan på stål känslig för konjunkturcykeln i de industrier 
som använder stålprodukter. 

På lång sikt förväntas den globala stålmarknaden (Kina 
exkluderat) enligt Bolagets bedömning växa med 2–3 pro-
cent per år, drivet av fortsatt tillväxt globalt, större efterfrå-
gan från en växande medelklass i tillväxtländer, samt genom 
utveckling av nya användningsområden. Bolaget uppskattar 
att tillväxtmarknaderna i Afrika, Indien och Latinamerika 
kommer att växa mer än genomsnittet, medan en måttlig 
efterfrågetillväxt förväntas på SSABs hemmamarknader. 

Efterfrågan på stål i Kina förväntas enligt WSA minska något 
under 2016-2017 och förväntas på lång sikt att vara oför-
ändrad.

Under de senaste åren har den avtagande ekonomiska 
tillväxten återspeglats i efterfrågan på stål och lett till över-
kapacitet i produktionen och lägre kapacitetsutnyttjande i 
Asien och Europa. Obalansen mellan utbud och efterfrågan 
har lett till växande exportvolymer från Kina, Sydkorea och 
Ryssland. Med omkring 50 procent av den globala stålför-
brukningen och produktionen har Kina stor påverkan på stål-
industrin globalt, speciellt avseende prissättningen på stål-
produkter och råvaror.

Det största problemet för branschen som helhet är, enligt 
Bolagets bedömning, fortsatt överkapacitet då detta leder till 
en prispress som i ökande grad påverkar alla stålproducen-
ters verksamhet. Lönsamheten i sektorn har försämrats av 
överkapaciteten i den globala stålindustrin, i synnerhet i 
Europa och Kina, vilket har haft en väsentlig påverkan på stål-
priserna. Detta tillsammans med lägre efterfrågan och hög 
konkurrens har påverkat marginalerna. Situationen förväntas 
gradvis bli bättre under de kommande åren, drivet av tillväxt 
av efterfrågan och på kort och medellång sikt ökade import-
tullar, lägre investeringstakt samt eventuellt strukturell 
avveckling av gammal kapacitet, särskilt i Europa och Kina.

Behoven och kraven på förbättrad material- och energi-
effektivitet är viktiga drivkrafter för ökad användning av hög-
hållfast stål, vilket ger fördelar i form av starkare, lättare och 
mer hållbara applikationer i stål. Stålanvändare inom exem-
pelvis bygg- och bilindustrin arbetar med att sänka kostna-
derna, öka säkerheten och minska vikten i sina produkter. 
Inom gruvindustrin strävar kunderna efter att öka utrustning-
ens hållbarhet och minska produktionsavbrott. Tillväxtpoten-
tialen för höghållfasta stål fortsätter därmed på lång sikt att 
vara högre än för standardstål. Det ekonomiska klimatet och 
de osäkra utsikterna kommer emellertid att på kort sikt 
påverka efterfrågan och investeringsviljan i vissa av SSABs 
viktigaste slutkundssegment, till exempel gruvindustrin.

Övergången från standard- till höghållfasta stål kommer 
enligt Bolagets bedömning att öka under det kommande 
år tiondet. De flesta användarna av stål måste kontinuerligt 
förbättra prestandan på sina produkter och höghållfasta stål 
möjliggör lättare och starkare applikationer. Höghållfasta stål 
möjliggör enligt Bolagets bedömning även högre energi-
effektivitet till nytta för slutanvändare och är väsentliga för 
att uppfylla strängare miljökrav.

Vad avser specifika segment förväntas de flesta områden 
uppleva en stabil utveckling under de kommande åren. 
Fordons segmentet har på senare tid uppvisat positiv tillväxt 
och hela segmentet lätta fordon förväntas framöver att 
utvecklas ännu starkare på tillväxtmarknaderna. Inom bygg-
branschen har utvecklingen varit stabil på en låg nivå och 
förbättringar väntas för sektorn under kommande tid. Inom 
gruvbranschen finns det grundläggande faktorer som talar 
för en positiv långsiktig efterfrågan på höghållfasta stål, trots 
de aktuella utmaningarna. Utvecklingen inom energisektorn 
har påverkats negativt av låga energipriser, men kommer 
långsiktigt att få stöd av en växande befolkning och ökad 
inkomst per capita.

Volatila råvarupriser
Råmaterialpriserna påverkar stålindustrin betydligt. Stål-
produktion kräver betydande mängder råvaror, däribland 

1)  Källa: WSA och Platts Steel Markets Daily (en ledande oberoende leverantör av jämförelsepriser på stålmarknaden).
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järnmalm, metallskrot, metallurgiskt kol, injektionskol, koks 
och legeringar. Råvaror prissätts på världsmarknaderna och 
priserna, som sätts i USD, varierar med efterfrågan på stål. 
Prisvolatiliten har ökat de senaste åren, vilket främst beror på 
fluktuerande global efterfrågan, råvaruutbud och prisspeku-
lation.

SSAB köper merparten av järnmalmen från LKAB (Sve-
rige) men också från Severstal (Ryssland). Avtalet med LKAB 
sträckte sig från 1 april 2015 till 31 mars 2016 och priset fast-
ställdes kvartalsvis. Förhandlingar om nytt avtal pågår. 
 Avtalet med Severstal löper från 1 oktober 2015 till den 30 
september 2018 och priset fastställs månadsvis. Leveran-
serna under första kvartalet 2016 innebar för pelletpriset 
ingen förändring i varken USD eller SEK jämfört med fjärde 
kvartalet 2015. SSABs pris i USD på pellets var under första 
kvartalet 17 procent lägre än under första kvartalet i fjol, 
medan minskningen i SEK räknat var 14 procent. 

SSAB köper kokskol från Australien, USA, Kanada och 
Ryssland. Prisavtalen för australiensiskt, kanadensiskt och 
ryskt kol tecknas månatligen medan priset för merparten av 
det amerikanska kolet tecknas kvartalsvis. Det genomsnitt-
liga priset under första kvartalet 2016 minskade med 10 pro-
cent i både USD och SEK jämfört med fjärde kvartalet 2015. 
SSABs pris i USD på kol var under första kvartalet i år 30 pro-
cent lägre än under första kvartalet i fjol, medan minskningen 
i SEK var 28 procent.

Den amerikanska verksamheten köper löpande in skrot 
som råvara för sin tillverkning. Spotpriserna på skrot ökade 
kraftigt under första kvartalet 2016. Spotpriserna var 36 pro-
cent högre jämfört med årsskiftet 2015 medan de var 3 pro-
cent lägre jämfört med utgången av första kvartalet i fjol.1) 

BESKRIVNING AV 
MARKNADSSEGMENTEN

Seghärdade stål och avancerade höghållfasta 
stål – SSAB Special Steels
SSAB Special Steels har verkat under utmanande marknads-
förhållanden då efterfrågan från många slutsegment, till 
exempel gruvsektorn och marknaden för anläggningsmaski-
ner, har stagnerat eller varit nedåtgående. Tunga transporter 
har varit ett av de segment som utvecklats starkast under de 
senaste åren. 

Kundernas efterfrågan vad beträffar lättare och mer håll-
bara produkter driver utvecklingen mot ökad användning av 
höghållfasta stål och slitstål. SSABs stål erbjuder en möjlighet 
att bygga lättare produkter med en längre livscykel på ett sätt 
som minskar slitaget på komponenterna, minskar bränsle-
förbrukningen, ökar lyftprestanda och möjliggör högre last-
kapacitet. Marknadspenetrationen för höghållfasta stål ökar 
på alla marknader, men penetrationsgraden på tillväxtmark-
nader är betydligt lägre än på mogna marknader.

Inom marknadssegmenten seghärdade stål (Q&T) och 
avancerade höghållfasta stål (AHSS) har SSAB marknads-
andelar på mellan 5 och 40 procent, beroende på produkt-
grupp och geografi, med den högsta marknadsandelen inom 
seghärdade stål i Europa. SSAB har enligt Bolagets bedöm-
ning en särskilt stark ställning på marknaden för viktiga kund-
segment som anläggningsmaskiner och tunga transporter.

SSABs huvudkonkurrenter är internationella ståltillver-
kare som Dillinger Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, 
Arcelor Mittal, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE och 
Nucor.

Tunnplåt, grovplåt och rör av hög kvalitet – SSAB 
Europe
Efterfrågan på stål i Europa har legat på historiskt sett låga 
nivåer under de senaste åren, men en måttlig tillväxt väntas 
under de kommande åren. Det finns stora regionala skillnader 
och stor tillväxtpotential för SSAB Europes produkter och 
tjänster i vissa central- och östeuropeiska länder. Stål-
branschen i Europa lider fortfarande av överkapacitet och av 
betydande import från producenter i andra delar av världen. 
Den europeiska stålbranschen kännetecknas av hård kon-
kurrens, med en marginalpress vid en jämförelse av råvaru-
priserna med stålpriserna på marknaden. Under det första 
kvartalet 2016 beslutade EU att införa tullavgifter på import 
av kallvalsat material från Ryssland och Kina och undersöker 
samtidigt möjligheten att införa tullavgifter på import av 
varmvalsade produkter från dessa länder. Åtgärder för att 
motverka prisdumpning kan, i vart fall på kort sikt, förbättra 
europeiska stålproducenters marknads- och konkurrens-
situation.

Inom Norden är SSAB Europe en leverantör med ett kom-
plett utbud av högkvalitativa stålprodukter ur SSABs breda 
produktportfölj. SSAB har en framstående ställning inom 
vissa applikationer av avancerat höghållfast stål (AHSS) för 
fordonsindustrin. I Ryssland har SSAB under de senaste åren 
byggt upp en närvaro på marknaden. SSAB Europe anser sig 
inom området färgbelagda produkter ha starka varumärken 
och produkter och ett omfattande utbud av rörprodukter 
som utvecklats av Bolagets eget produktutvecklingsteam.

De viktigaste marknadssegmenten visar på det breda 
urvalet i Bolagets utbud till kunderna: lyftverksamhet, hante-
ring och transport, yellow goods, fordon, offshore, jordbruk, 
entreprenadmaskiner och energi.

SSAB Europe är Nordens enda tillverkare av kolstålrör 
med ett omfattande urval rörprodukter och profiler som upp-
fyller behoven inom bygg-, fordons- och tillverknings-
branscherna.

SSAB Europes huvudsakliga konkurrenter innefattar 
ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel 
Europe och Voestalpine.

Grovplåt och coils av hög kvalitet i Nordamerika – 
SSAB Americas
Den nordamerikanska grovplåtmarknaden har varit utma-
nande och en stark USD har haft en negativ effekt på indu-
strin i USA. Importen av grovplåt från Asien har legat på en 
hög nivå och de låga oljepriserna har lett till minskad investe-
ring inom energisektorn. USA har haft en rekordstor import-
ökning av ett slag som enligt Bolagets uppfattning kan 
betraktas som osund konkurrens, vilket har haft en bety-
dande påverkan på marknadsandelarna. Sedan slutet av det 
första kvartalet 2016 har ett flertal stålproducenter, inklusive 
SSAB, begärt att tullavgifter ska införas på import av grovplåt 
till USA från tolv länder. Åtgärder för att motverka prisdump-
ning kan i vart fall på kort sikt förbättra marknadssituationen i 
Nordamerika. Prognosen är en måttlig förbättring, i linje med 
den allmänna förbättringen inom den nordamerikanska 
 ekonomin. 

1)  Källa: Platts.
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Återhämtningen inom segmenten för bygg- och anlägg-
ningsarbeten förbättrar sysselsättningen inom byggsektorn 
och ökar användningen av den typen av utrustning. Segmen-
ten fordon och tunga transporter förväntas fortsätta att ligga 
på en hög nivå under de kommande åren. Det finns en fort-
satt långsiktig efterfrågan på grovplåt inom energirelaterade 
branscher och transporter. Vindkraftverk och annan utrust-
ning för alternativ energi fortsätter att vara utmärkta applika-
tioner för grovplåtprodukter.

SSAB är den största producenten och leverantören av 
grovplåt i Nordamerika och har en marknadsandel på cirka 
20-25 procent.

SSAB Americas huvudsakliga konkurrenter är både lokala 
tillverkare, till exempel Nucor och ArcelorMittal, och importe-
rade produkter.

Stål- och metalldistribution – Tibnor
Nästan 55 procent av allt stål som levereras i Norden till-
handahålls genom distributörer. Mervärdestjänsterna är av 
allt större vikt för industriella kunder, som en del av deras 
handlingsplan för att förbättra effektiviteten.

Tibnors verksamhet kompletterar direktförsäljningen 
inom stålverksamheten. Den nordiska stål- och metall-
handelsmarknaden följer i stort produktionstrenderna för de 
mest betydande industriföretagen i regionen.

Tibnor har en stark närvaro i Norden. Sverige står för 
ungefär hälften av omsättningen. Tibnor har en marknads-
andel om drygt 20 procent av den nordiska distributions-
marknaden.

De främsta drivkrafterna på stålhandelsmarknaden är:

•   Ett ökat behov av service i form av rådgivning och en 
anpassning av stålets storlek innan det sätts in i kun-
dens produktion. Dessutom erbjuder distributörer ofta 
kortare leveranstider än tillverkare; och

•   Stålhandelsföretag agerar som en viktig sluss in på den 
nordiska marknaden för stål- och metaltillverkare 
utanför Norden.

Tibnors konkurrenter är bland annat BE Group, Stena, Norsk 
Stål, Kontino och ett antal nationella, lokala företag och 
nischaktörer.

Energieffektiva lösningar för bygg och anläggning 
– Ruukki Construction
Ruukki Construction är verksamt både inom bostads-
byggan de och annat byggande. Energieffektivitet är en 
 växande trend inom båda segmenten.

Slutkundssegment inom allt ifrån bostäder och detalj-
handel till logistik och industrier står inför en dramatisk för-
ändring på grund av teknologiförändringar, ändrade kund-
beteenden och nya krav inom hållbarhetsområdet. Miljövän-
liga, intelligenta lösningar blir allt mer populära. Tidsramarna 
för investeringar krymper och miljömässiga kriterier är på väg 
att bli standard. Efterfrågan ökar på byggnader som kan 
designas för att tillgodose förändrade utrymmesbehov, det 
råder tillväxt inom renoveringar och byggbranschen blir mer 
serviceinriktad.

Verksamheten inom Norden står för cirka hälften av 
omsättningen. Den nordiska marknaden karaktäriseras av 
starka säsongsmässiga variationer och aktiviteten är som 
högst under våren, sommaren och hösten när byggandet inte 
försvåras av kyla och nederbörd.

Ruukki Construction gynnas av en stark marknadsposi-
tion i Norden. Central- och Östeuropa samt på lång sikt Ryss-
land är de regioner enligt Bolagets bedömning som har högst 
tillväxt potential.

Bland konkurrenterna inom byggnadskomponenter och 
tak finns komponentleverantörer som Kingspan, Paroc, Trimo, 
Lindab, Weckman Steel, Metall Profil, Balex Metal och Blachy 
Pruszynski, byggverksamheten inom globala stålbolag, små, 
lokala bolag, samt alternativa byggmaterialbolag. Bland kon-
kurrenterna inom byggsystem finns leverantörer av stålramar 
som Normek, Contiga och Polimex Mostostal, systemleve-
rantörer som Lindab och LLENTAB, små, lokala bolag, samt 
alternativa byggmaterialbolag.
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ÖVERSIKT
SSAB är en stålproducent med stark position inom segmen-
ten seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål 
(AHSS) globalt. Baserat på leveranser och omsättning är 
Bolaget den tydligt största producenten av tunnplåt, grovplåt 
och rörprodukter på den nordiska hemmamarknaden samt 
den största producenten av grovplåt i Nordamerika som är 
Bolagets andra hemmamarknad. SSAB tillhandahåller även 
byggnads- och konstruktionslösningar i Norden och östra 
Europa.

SSABs verksamhet är indelad i tre ståldivisioner; SSAB 
Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas samt två 
helägda dotterbolag; Tibnor och Ruukki Construction.

• SSAB Special Steels har globalt ansvar för 
marknads föring och försäljning av höghållfasta stål, 
inklusive alla SSABs seghärdade stål (Q&T) samt varm-
valsade och avancerade höghållfasta stål (AHSS). Divi-
sionen omfattar också affärsenheten SSAB Services 
som fokuserar på service och eftermarknadsverksam-
heten.

• SSAB Europe ansvarar för tunnplåt, grovplåt och rör-
produkter i Europa och ansvarar globalt för fordons-
segmentet. Divisionen har fyra produktionsanlägg-
ningar i Sverige och Finland. 

• SSAB Americas omfattar SSABs verksamhet i Nord-
amerika och Latinamerika och tillverkar grovplåt och 
seghärdad grovplåt (Q&T). Divisionen har två strate-
giskt belägna produktionsenheter i USA. 

• Tibnor omfattar SSABs ståldistributionsverksamhet i 
Norden och Baltikum.

• Ruukki Construction ansvarar för försäljning och 
produktion av energieffektiva byggnads- och kon-
struktionslösningar, med fokus på norra och östra 
Europa.

Ståldivisionernas främsta kundsegment innefattar tung 
transport- och lyftutrustning, fordon, materialhantering 
(inklusive gruvdrift), entreprenadmaskiner, energi, skyddsstål 
och verktygsstål. Inom SSAB Special Steels sker marknads-
föring och försäljning direkt både till tillverkare av utrustning 
och slutanvändare. Inom SSAB Europe och SSAB Americas är 
det i stor utsträckning standardstål som säljs till Steel Service 
Center och återförsäljare samt direkt till tillverkare av 
utrustning.

SSABs främsta produktionsanläggningar är belägna i 
Sverige, Finland samt USA och har en årlig produktions-
kapacitet av stål på 8,8 miljoner ton. Bolaget har även mindre 
produktionsanläggningar och Steel Service Center över hela 
världen. Dessa anläggningar innefattar en färdigställnings-
linje i Shanghai för kunder i Asien samt stålservicecenter i 
Norden och Baltikum.

Under räkenskapsåret 2015 uppgick försäljningen till 57 
miljarder SEK och de totala plåtleveranserna uppgick till 6,4 
miljoner ton.

Verksamhetsbeskrivning

Sverige, 17%

Finland, 12%

Tyskland, 6%

Polen, 4%

Danmark, 3%

Storbritannien, 3%

Övriga EU-28, 13%

Norge, 5%

Ryssland, 2%

Övriga Europa, 2%

USA, 21%

Kanada, 3%

Övriga världen, 9%

EXTERN FÖRSÄLJNING 
PER GEOGRAFI 2015

SSAB Special Steels, 20%

SSAB Europe, 38%

SSAB Americas, 21%

Tibnor, 12%

Ruukki Construction, 9%

EXTERN FÖRSÄLJNING  
PER SEGMENT 2015

Källa: SSABs årsredovisning för 2015.
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STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR

Stark ställning inom höghållfasta stål och 
mervärdestjänster
SSAB anser sig ha en stark global ställning inom seghärdat 
stål (Q&T) och inom utvalda segment inom avancerade hög-
hållfasta stål (AHSS) med en uppskattad marknadsandel om 
5-40 procent1), beroende på produktgrupp och geografi, med 
den högsta marknadsandelen inom seghärdade stål i Europa.

SSAB erbjuder kunderna ett brett urval av höghållfasta 
och slitstarka stål som möjliggör en mer effektiv energi- och 
materialanvändning samt ger styrka och hållbarhet för de 
tillämpningar där de används. De ekonomiska och miljömäs-
siga fördelarna med att använda höghållfasta stål är viktiga 
drivkrafter för kunders efterfrågan. SSAB anser sig väl posi-
tionerat för att dra fördel av möjligheterna inom höghållfasta 
stål genom sina starka varumärken, breda produktutbud, 
kunskap och nära samarbete med kunder för utveckling av 
nya stålapplikationer.

SSAB erbjuder innovativa lösningar, med fokus på service 
och eftermarknadsverksamheten, som skapar en grund för 
djupare samarbeten och starkare kundrelationer. Bolaget har 
ett omfattande tjänsteutbud, inklusive konstruktions- och 
bearbetningstjänster, Knowledge Service Center, lokala lager 
och ett globalt nätverk med center för eftermarknadstjänster. 
Genom att koppla mervärdestjänster till sin kunskap om de 
höghållfasta stålen kan SSAB ytterligare differentiera sig på 
den konkurrensutsatta stålmarknaden och stödja utveck-
lingen och tillväxtinitiativen inom höghållfasta stål.

Starka varumärken
SSAB har en portfölj av starka och globalt erkända varu-
märken som Bolaget anser står för kvalitet och trovärdighet, 
vilket är en av de mest värdefulla tillgångarna vid introduktio-
nen av produkter på nya marknader. Bolaget har ett starkt 
fokus på slutanvändaren och en varumärkesstrategi som 
innebär att kunderna kan dra fördel av SSABs varumärken. 
SSAB har ett flertal varumärken och kanaler med ett heltäck-
ande erbjudande inom höghållfasta stål från högspecialise-
rade produkter under eget varumärke till kommersiella kvali-
teter. Sammanslagningen med Rautaruukki har utvidgat 
SSABs produktportfölj och möjliggjort utvecklingen av en 
flerkanalsstrategi inom höghållfasta stål.

SSAB har två av marknadens mest välkända varumärken, 
Hardox och Strenx:

• Hardox är ett globalt starkt varumärke inom slitstål, 
designat för maximal nyttolast och längre brukstid

• Strenx är ett varumärke som omfattar konstruktions-
stål, designade för hållbara och lätta lösningar

Utöver Hardox och Strenx har SSAB en antal profilerade 
varumärken samt fem produktgrupper där varumärket SSAB 
ingår.

Starka positioner på hemmamarknaderna i 
Norden och USA
SSAB har en ledande position på hemmamarknaderna i 
Norden och Nordamerika. SSAB har i Norden en marknads-
andel på 40-50 procent2) på kommersiella kvaliteter och 
SSAB Europes produktionsstruktur och lokala närvaro möjlig-

gör hög tillgänglighet, korta leveranstider, omfattande 
logistik tjänster med leveransprecision och en hög grad av 
flexibilitet för att uppfylla kundernas behov. Efter det fram-
gångsrika förvärvet och integrationen av Rautaruukki är 
SSAB Europe väl positionerat för att befästa sin position i 
Norden och stärka sin position på de närliggande markna-
derna genom att fokusera på en ökad andel höghållfasta stål 
och andra premiumprodukter, ökat fokus på service och 
eftermarknadstjänster samt fortsatt fokus på tillväxt i attrak-
tiva marknadssegment.

I Nordamerika är SSAB den största tillverkaren och leve-
rantören av grovplåt med en marknadsandel om 20-25 pro-
cent.3) SSAB Americas har två moderna produktionsanlägg-
ningar med en kostnadsposition som SSAB bedömer är 
branschledande och som tillsammans med högkvalitativ 
kundservice och snabba ledtider anses bidra till en stark ställ-
ning på grovplåtsmarknaden. Genom en balanserad mix 
mellan servicetjänster och försäljning till slutkunder kan SSAB 
ytterligare särskilja sig mot sina konkurrenter. 

Välinvesterat, kostnadseffektivt och flexibelt 
produktionssystem
SSAB har välinvesterade produktionsanläggningar i Sverige, 
Finland och USA med en årlig produktionskapacitet av stål på 
8,8 miljoner ton som kan anpassas efter rådande marknads-
efterfrågan. SSAB har också kapacitet att bearbeta och fär-
digställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. 

Sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki 2014 
bedöms ha skapat ett mer konkurrenskraftigt och flexibelt 
produktionssystem för stål i Norden. SSAB har fem masugnar 
varav en i Luleå, två i Brahestad och två i Oxelösund, vilket ger 
en total kapacitet på cirka 6,4 miljoner ton. Efter samman-
slagningen har SSAB större flexibilitet att anpassa produktio-
nen beroende på marknadens efterfrågan vid varje given 
 tidpunkt. SSAB har därutöver genomfört stora strategiska 
investeringar i de nordiska produktionsanläggningarna för att 
öka flexibiliteten och effektiviteten samt minska miljöpåver-
kan i produktionen. Masugnen i Luleå renoverades och 
moderniserades helt under 2015 och är nu rustad för fortsatt 
produktion i 15-20 år framåt. Masugnarna i Brahestad reno-
verades under 2011 och i Oxelösund genomfördes renove-
ringen 2010.

I USA driver SSAB två moderna ljusbågsugnar med en 
kostnadsposition som SSAB bedömer är branschledande och 
med en årlig produktionskapacitet på 2,4 miljoner ton. Stål-
verken är strategiskt belägna i Mobile, Alabama och Mont-
pelier, Iowa i de södra och centrala delarna av USA och täcker 
därigenom Nordamerikas industriella kärna, med tillgång till 
det strategiskt viktiga södra hamnsystemet. Stålverket i 
Mobile har en av världens mest avancerade härdningslinjer 
(Q&T) medan stålverket i Montpelier har ett avancerat forsk-
nings- och utvecklingscentrum, vilket möjliggör kontinuerliga 
förbättringar och ett avancerat produkterbjudande. 

Genomförda operationella förbättringar möjliggör 
ökat fokus på att utveckla affärsmodellen
För att överträffa sina konkurrenter och möjliggöra en 
branschledande kostnadsposition har SSAB initierat ett kost-
nadsbesparingsprogram som syftar till att minska kostnads-
basen med totalt 2,8 miljarder SEK med full årlig effekt från 

1)  Bolagets bedömning baserat på miljoner ton råstål producerat.
2)  Bolagets bedömning baserat på miljoner ton råstål producerat.
3)  Bolagets bedömning baserat på miljoner ton råstål producerat.
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och med 2017, inklusive synergieffekter från förvärvet av 
Rautaruukki. Integrationen med Rautaruukki bedöms ha varit 
framgångsrik och SSAB har realiserat större kostnadssyner-
gier än ursprungligen uppskattat. Synergierna förväntas 
uppgå till 1,8 miljarder SEK i full årstakt från andra halvåret 
2016. Utöver synergierna med Rautaruukki implementerar 
SSAB ett antal effektiviseringsåtgärder med målet att struk-
turellt minska kostnadsbasen med 1 miljard SEK.

Dessa operationella förbättringar möjliggör ökat fokus på 
att utveckla SSABs affärsmodell. Genom en successiv 
utveckling av produktmixen och en fokuserad försäljning till 
mer lönsamma produkter samt ökad fokus på service och 
eftermarknadstjänster kan SSAB förbättra sin marknads-
position ytterligare. 

Stärkt finansiell ställning och ökad finansiell 
flexibilitet ger förutsättningar för att uppnå 
branschledande lönsamhet
SSAB har vidtagit omfattande åtgärder för att stärka balans-
räkningen för att stödja målsättningen om att uppnå 
branschledande lönsamhet. Dessa åtgärder medför att SSAB 
bedöms kunna uppnå en starkare finansiell ställning, vilket i 
kombination med utvecklingen av affärsmodellen möjliggör 
långsiktig lönsam tillväxt och konkurrenskraft.

Nyemissionen i kombination med planerad försäljning av 
icke-kärnverksamheter samt kassaflöden genererat från 
verksamheten väntas stärka Bolagets balansräkning och 
minska nettoskulden med cirka 10 miljarder SEK till utgången 
av 2017. Genom detta kan nettoskuldsättningsgraden enligt 
Bolagets bedömning minska till cirka 30 procent, vilket är i 
linje med Bolagets långsiktiga finansiella mål.

Ytterligare finansieringsåtgärder innefattar förlängning 
av löptider för Bolagets lån om 3,2 miljarder SEK, förlängning 
av befintliga bankgarantier om 3,7 miljarder SEK samt en ny 
femårig kreditfacilitet (RCF) om 300-500 MEUR. Finansie-
ringspaketet från aktieägare och banker säkrar SSABs 
refinan sieringsbehov och säkerställer fortsatt konkurrens-
kraftiga finansieringskostnader för de kommande tre till fem 
åren.

STRATEGI
SSABs strategi är att vara den branschledande producenten 
av höghållfasta stål globalt, marknadsledare på hemma-
marknaderna Norden och Nordamerika, och en leverantör av 
ledande mervärdestjänster. 

Globalt ledarskap inom höghållfasta stål
SSAB strävar efter globalt ledarskap inom seghärdat stål 
(Q&T) och inom utvalda segment inom avancerade hög-
hållfasta stål (AHSS). Bolagets strategiska prioriteringar för 
att uppnå tillväxt är:

Uppdaterad kanal- och varumärkesstrategi
SSAB har för avsikt att arbeta med flertal varumärken och 
kanaler och med ett heltäckande erbjudande inom höghåll-
fasta stål – från högspecialiserade produkter under eget 
varumärke till kommersiella kvaliteter. Sammanslagningen 
med Rautaruukki har utvidgat SSABs produktportfölj och 
möjliggjort utvecklingen av en flerkanalsstrategi inom hög-
hållfasta stål. 

SSABs produktvarumärken – Hardox, Strenx, Docol, 
GreenCoat, Armox och Toolox – är värdefulla tillgångar vid 
introduktion av produkter på nya marknader, eftersom de 

bedöms stå för kvalitet och trovärdighet, till nytta för kun-
derna. SSABs produktvarumärkesprogram, ”Hardox In My 
Body” och ”My Inner Strenx” ger medlemmarna marknads-
föringsstöd, omfattande teknisk support och innovativa 
metoder för designutveckling. Andra nya SSAB-baserade 
varumärken inkluderar SSAB Domex, SSAB Form, SSAB 
 Weathering, SSAB Boron och SSAB Laser Plus.

Fortsatt FOU och innovationer inom produkter och 
applikationer
Forskning och utveckling har hög prioritet för SSAB. Detta 
inbegriper utveckling inom tre områden:

• Produktutveckling som stärker SSABs egna erbjudande 
inom höghållfasta stål med nya produkter.

• Processutveckling vid verken, vilket möjliggör en mer 
effektiv, kostnadseffektiv och hållbarhetsanpassad 
produktion.

• Applikationsutveckling som innebär utveckling av kun-
dernas egna produkter.

SSAB avser att öka sina satsningar inom applikationsutveck-
ling och etablera fler samarbeten med kunder i syfte att öka 
användningen av höghållfasta stål i deras produkter.

Öka närvaro och penetration på nya marknader
SSAB avser att fokusera på tillväxtmarknader där penetratio-
nen av höghållfasta stål fortfarande är låg och det finns en 
hög tillväxtpotential när kunder uppgraderar sin användning 
av stål från standardstål till höghållfasta stål. Dessa markna-
der innefattar Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien.

Växa inom höghållfasta stål inom fordonssektorn
SSAB anser sig ha en stark ställning inom specifika säkerhets-
detaljer för fordonssektorn. Denna marknad förväntas växa 
under de kommande åren på grund av den fortsatta utveck-
lingen av nya säkerhetsstandarder och krav på lättare pro-
dukter som uppfyller kraven på bränsleeffektivitet. SSAB har 
som mål att växa inom detta område.

Bibehålla och stärka sina positioner på 
hemmamarknaden
De nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna är 
grunden för SSABs verksamhet. SSAB strävar efter att bibe-
hålla och stärka sin ställning på hemmamarknaderna under 
de kommande åren.

Prioriterade initiativ i Norden
• Utveckla flerkanalsstrategin inom försäljning: 

SSAB ämnar stärka sin ställning på den nordiska 
hemma marknaden ytterligare genom att utveckla alla 
försäljningskanaler från stålverken till marknaden. 
Detta innefattar SSABs egna kanaler, inklusive stål-
distributionsföretaget Tibnor, samt direktkunder och 
externa ståldistributörer som Bolaget har långvariga 
relationer med. 

• Förbättra produktmixen mot premiumprodukter: 
SSAB strävar efter att förbättra sin position i Norden 
och på de närliggande marknaderna genom att 
 successivt utveckla sin produktmix och fokusera för-
säljningen till produktkvaliteter där SSAB besitter 
special kompetens.
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Prioriterade initiativ i Nordamerika
• Öka kapaciteten vid befintliga verk för att växa 

med marknaden: Marknaden för grovplåt i Nordame-
rika förväntas återhämta sig och växa under de kom-
mande åren i takt med ökad industriell aktivitet. SSAB 
har möjlighet att successivt öka kapaciteten vid sina 
verk i USA genom att förbättra processeffektiviteten 
och öka försäljningen på den växande marknaden. 
Bolaget ser kontinuerligt över och försöker förbättra 
kostnadspositionen och kundservicen samt bibehålla 
korta ledtider. 

• Utnyttja import från Norden som ett komplement 
till befintligt produkterbjudande: De nordiska tunn- 
och grovplåtsverken kompletterar verken i USA vad 
beträffar produktkvaliteter och format. Med en väx-
ande inhemsk marknad kan SSAB öka försäljningen på 
den nordamerikanska marknaden, antingen direkt till 
slutkunderna eller via egna distributionsanläggningar.

Mervärdestjänster
Tillhandahållande av mervärdestjänster är ett viktigt område 
för SSABs långsiktiga utveckling då de utgör ett sätt för Bola-
get att särskilja sig på den konkurrensutsatta stålmarknaden. 
Mervärdestjänsterna utgör en ytterligare komponent i Bola-
gets strategiska ambitioner och stödjer och stärker SSABs 
verksamhet på hemmamarknaderna och tillväxtinitiativen 
inom höghållfasta stål. 

SSAB har skapat en ny affärsenhet, SSAB Services, för att 
öka fokus på service och eftermarknadsverksamheten. Den 
nya enheten ansvarar för SSABs utvidgade globala tjänste-
utbud, inklusive Wear Services och Shape-verksamheten, 
och redovisas som en del av SSAB Special Steels.

Utvidgning av Wear Services och nätverket Hardox 
Wearparts
SSAB Wear Services säljer slitstål under varumärket Hardox 
till Hardox Wearparts Network som globalt består av cirka 
200 medlemsföretag. Dessa center tillhandahåller reserv-
delar och tjänster till slutanvändare inom gruvor, återvinning, 
stenbrott, cement och jordbruk. SSAB har höga ambitioner 
för utvecklingen av Wear Services-verksamheten och strävar 
efter att mer än fördubbla antalet center.

Utvidgning av SSAB Shape-tjänsterna på utvalda 
marknader
SSAB har liknande ambitioner för SSAB Shape som tillhanda-
håller stålbearbetningstjänster för OEM-företag och deras 
underleverantörer. Förutom att detta utgör ett ytterligare 
steg där SSAB stödjer sina kunders värdekedja, med möjlig-
het för gemensamma investeringar, bidrar initiativet även till 
att öka användningen av höghållfasta stål på utvalda tillväxt-
marknader.

Öka lagerförsäljningen globalt
SSAB strävar efter tillväxt genom sitt eget globala lager-
nätverk och kan betjäna slutkunder med korta ledtider. SSAB 
ämnar öka andelen lagerleveranser som ett sätt att öka 
värdet på plåtleveranserna till kunderna.

Synergier och andra kostnadseffektiviseringar
För att möjliggöra branschledande lönsamhet under de kom-
mande åren ämnar SSAB både att minska sina fasta kostna-
der och strukturellt öka flexibiliteten i Bolagets produktions-
system. Nedanstående åtgärder bedöms möjliggöra mins-
kade kostnader med 2,8 miljarder SEK årligen med full effekt 
från och med 2017, jämfört med kostnadsnivån år 2014. 

• Flexibilitet vad gäller kapacitet i det nordiska produk-
tionssystemet: SSAB har större flexibilitet att anpassa 
produktionen beroende på marknadens efterfrågan vid 
varje given tidpunkt.

• Synergiprogram: SSAB bedömer att synergier till ett 
värde av 1,8 miljarder SEK årligen, med full effekt i 
årstakt kan realiseras från mitten av 2016.

• Utöver synergierna med Rautaruukki implementerar 
SSAB ett antal effektiviseringsåtgärder som syftar till 
att strukturellt minska kostnadsbasen med ytterligare 1 
miljard SEK.

• Andra kostnadsförbättringar: Exempelvis har SSAB 
fortsatt fokus på att upprätthålla en ledande kostnads-
position i Nordamerika och sänka kostnaderna för att 
producera seghärdat stål i Oxelösund.

• Kontinuerliga förbättringar: Implementera SSABs led-
ningsfilosofi ”SSAB One” för att uppnå kontinuerliga 
produktivitetsförbättringar.

Finansiella mål
SSABs strategi strävar efter att säkerställa Bolagets långsik-
tiga utveckling för att skapa värde för aktieägarna och andra 
intressenter. SSABs huvudsakliga finansiella mål är att uppnå 
en branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden, 
vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till aktie-
ägarna.

OMRÅDE MÅL

Lönsamhet SSAB strävar efter en branschledande 
lönsamhet, mätt som EBITDA-marginal mot 
jämförbara konkurrenter.1) 

Kapitalstruktur Koncernens verksamhet är 
konjunkturberoende. Målet är en långsiktig 
nettoskuldsättningsgrad på 30 procent.

Utdelning Utdelningen ska anpassas till den 
genomsnittliga resultatnivån över en 
konjunkturcykel och bör långsiktigt utgöra 
cirka 50 procent av vinsten efter skatt, med 
hänsyn tagen till nettoskuldsättningsgraden. 
Utdelning ska även kunna användas för att 
anpassa kapitalstrukturen.

1)  AK Steel, Dillinger, Nucor, Salzgitter, Steel Dynamics, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp, US Steel.
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VERKSAMHETSÖVERSIKT
SSABs verksamhet är indelad i tre ståldivisioner; SSAB 
 Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas samt två 
dotterbolag; Tibnor och Ruukki Construction.

Divisioner och dotterbolag

SSAB Special Steels
SSAB Special Steels har globalt ansvar för marknadsföring 
och försäljning av höghållfasta stål, inklusive alla SSABs seg-
härdade stål (Q&T) samt varmvalsade och avancerade hög-
hållfasta stål (AHSS) med sträckgränser från 700 MPa och 
uppåt. Dessa produkter kan vidare indelas i höghållfasta kon-
struktionsstål, slitstål, skyddsstål och verktygsstål. Alla SSABs 
specialstål ger kunderna möjlighet att designa lättare, star-
kare och mer hållbara produkter.

SSAB Special Steels har ett omfattande tjänsteutbud, 
inklusive konstruktions- och bearbetningstjänster, Knowledge 
Service Center, lokala lager och ett globalt nätverk med 
center för eftermarknadstjänster.

SSAB Special Steels ansvarar för stålproduktionen i 
Oxelö sund, med en årlig produktionskapacitet på 1,5 miljoner 
ton, samt för försäljningen av ovan nämnda produkter i 
Mobile, Alabama (USA), Brahestad (Finland) och Borlänge 
(Sverige).

11 377 MSEK i 
nettoomsättning 20151) 

2 900 anställda

20 procent av SSAB-
koncernens totala omsättning

0,9 miljoner ton 
stålleveranser 2015

Källa: SSABs årsredovisning för 2015.

Kunder och slutanvändare
SSAB Special Steels främsta kundsegment innefattar tillver-
kare av maskiner och utrustning som används inom bygg-
branschen, gruvdrift, materialhantering, tung transport- och 
lyftutrustning, men SSABs specialstål kan användas i många 
sammanhang när målet är att designa lättare, starkare och 
mer hållbara produkter. 

Kunderna innefattar både tillverkare av utrustning och 
slutanvändare. Genom att förstå slutanvändarnas behov kan 
SSABs Special Steels samarbeta vid utvecklingen av produk-
terna för att de ska få bättre prestanda.

Bolaget anser att SSABs konkurrensfördel inom special-
stål består av en av marknadens bredaste produkt och tjäns-
teportföljer, kombinerat med djup kännedom om stålets 
egenskaper och prestanda. Det bedöms skapa en grund för 
samarbete med kunderna vad beträffar utveckling av star-
kare, lättare och mer hållbara produkter.

EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER FÖR SPECIALSTÅL FRÄMSTA KUNDSEGMENT

Applikationer för konstruktionsstål • Tunga transporter
• Mobila kranbommar och stödben • Anläggningsmaskiner
• Lastkranar • Materialhantering (inklusive gruvdrift)
• Skyliftar • Industriapplikationer och övrigt
• Chassin för lastbilar och trailers • Servicecenter
• Jordbruksmaskiner
• Offshore-oljeplattformar

Applikationer för slitstål
• Dumperflak och tippflak
• Skopor
• Containrar
• Gruvutrustning
• Återvinningsutrustning och -verktyg
• Slitdelar för alla sorters maskiner

Applikationer för skyddsstål
• Fordon och burar för säker transport av personer och värdeföremål
• Skydd för byggnader

Applikationer för verktygsstål
• Gjutformar och stansar
• Verktygshållare
• Axlar

Produkter
 • Hardox är ett starkt globalt varumärke för slitstål utformat 
för maximal lastförmåga och längre livslängd – en unik 
kombination av hårdhet och beständighet. 

 • Strenx är SSABs varumärke för höghållfasta konstruk-
tionsstål och erbjuder den mest omfattande portföljen av 
höghållfasta stål på marknaden. Sträckgränserna varierar 
från 600 MPa till 1 300 MPa, vilket för närvarande är det 
starkaste stålet som finns på marknaden.

 • Raex är ett slitstål utformat för att klara till och de mest 
krävande förhållanden. Det är det säkra och kostnads-
effektiva valet och har både bra svetsbarhet och formbar-
het.

 • Toolox är det hårdaste färdighärdade stålet i världen för 
närvarande och levereras som seghärdad plåt eller runda 
stänger.

 • Armox och Ramor är skyddsstål utformade för att skydda 
liv och egendom.

1)  Extern försäljning.
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Tjänster
SSAB Services har fokus på service- och eftermarknadsverk-
samheten. Enheten ansvarar för SSABs utvidgade globala 
tjänsteutbud, inklusive Wear Services och Shape-verksam-
heten, och redovisas som en del av SSAB Special Steels.

 • Hardox Wearparts är ett allt-i-ett-koncept för slitdelar 
och service. Det består av ett världsomspännande nätverk 
av cirka 200 Hardox Wearparts center i över 55 länder, av 
vilka 16 ägs av SSAB. Dessa erbjuder reservdelar och råd-
givning till den lokala eftermarknaden inom bland annat 
gruv-, infrastruktur-, återvinnings- och byggsektorn.

 • SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med 
konstruktions- och bearbetningstjänster som erbjuds 
genom SSABs egna center för mervärdestjänster och ett 
världsomfattande nätverk av leverantörer inom för-
behandling.

 • Försäljning från lager, teknisk support och Know
ledge Service Center kompletterar det omfattande 
tjänsteutbudet för att ytterligare underlätta för kunderna 
att utveckla sina verksamheter och bli mer konkurrens-
kraftiga.

Strategi och styrkor
SSAB Special Steels strävar efter att vara en global ledare inom slitstål, konstruktionsstål, skydds- och verktygsstål samt inom 
relaterade mervärdestjänster.

STRATEGISKA PRIORITERINGAR STYRKOR

• Bibehålla sin starka ställning inom innovation och erbjuda 
kunder ledande produkter och servicetjänster.

• Expansion inom service och eftermarknadstjänster genom 
Hardox Wearparts och SSAB Shape.

• Nära samarbete med kunder för att uppgradera produkt-
design för ökad användning av höghållfasta stål.

• Högre tillväxt genom att öka penetrationsgraden och 
 bearbeta nya segment och nya marknader.

• Realisera kostnadssynergier från förvärvet av Rautaruukki 
och genomföra andra effektiviseringar.

• Fokus på arbetssäkerhet i hela divisionen.

En av de mest framstående utvecklarna och tillverkarna av slit, 
konstruktions, skydds och verktygsstål

• Omfattande produktportfölj av höghållfasta stål.

• Nära samarbete och gemensamma projekt med kunderna för ökad 
innovation och utveckling.

• Ett globalt produktionssystem som gör det möjligt att tillhandahålla 
produkter i ett brett utbud av tjocklekar, kvaliteter och dimensioner.

• Välkända och mycket respekterade produktvarumärken med lojala 
kunder.

Konkurrenskraftiga ledtider och tjänster på global nivå
• Stålservicecenter och stödjande produktionsanläggningar samt 

egna lager på cirka 160 platser i mer än 50 länder.

• En kombination av djup expertis när det gäller utveckling av SSABs 
stål samt design och tillverkning av applikationer i nära samarbete 
med kunderna.

SSAB Europe
SSAB Europe är en väletablerad producent av tunnplåts-, 
grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. SSAB Europes 
bearbetningscenter skräddarsyr produkter för kundernas 
behov. Kunskap om produktionen av höghållfasta stål, i kom-
bination med de mervärdestjänster som SSABs kunder behö-
ver, gör att SSAB Europe enligt Bolagets bedömning skiljer sig 
från många andra ståltillverkare.

SSAB Europe ansvarar för tunnplåt, grovplåt och rörpro-
dukter i Europa och ansvarar globalt för fordonssegmentet.

SSAB Europes fokus ligger på hemmamarknaden i Norden 
och på utvalda tillväxtmarknader i kontinentala Europa, samt 
internationellt. SSAB Europes huvudsakliga produktionsan-
läggningar ligger i Brahestad och Tavastehus (Finland) samt i 
Luleå och Borlänge (Sverige). Produktionen är baserad på 
integrerade masugnsprocesser. SSAB Europes stålverk har en 
produktionskapacitet på 4,9 miljoner ton om året.

Övriga produktionsanläggningar innefattar färgbelägg-
ningslinjerna i Finspång (Sverige) och i Kankaanpää (Finland). 
Divisionen tillverkar även rör i Tavastehus, Lappvik, Oulais, 
Pulkkila och Toijala (Finland) samt i Virsbo (Sverige) och har 
även andra produktionsanläggningar i Nederländerna, Norge, 
Ryssland, Polen, Sverige och Storbritannien.

21 405 MSEK i 
nettoomsättning 20151) 

7 100 anställda

38 procent av SSAB-
koncernens totala omsättning

3,6 miljoner ton 
stålleveranser 2015

Källa: SSABs årsredovisning för 2015.

Kunder och slutanvändare
SSAB Europes breda produkturval gör det möjligt för divisio-
nen att stödja kunder inom olika segment och för ett brett 
urval applikationer.

SSAB Europe säljer produkterna både direkt till slut-
användarna och till stålservicecenter. Vissa produkter för de 
nordiska och baltiska marknaderna levereras även av Tibnor.

SSAB Europe tillhandahåller olika stålkvaliteter till större 
OEM-företag inom sektorn för tunga och kommersiella 
fordon. På samma sätt som tillverkarna av personbilar, vill 
dessa tillverkare dra nytta av lättare produkter och mer 
effektiv bränsleanvändning. Divisionen säljer även sina pro-
dukter till större tillverkare av jordbruksmaskiner. Grovplåt 
används i hög grad på den nordiska marknaden och i Europa 
inom energisektorerna, medan färgbelagda material används 
av tillverkare av metalltak och regnvattensystem, särskilt på 
de nordiska och östeuropeiska marknaderna.

FRÄMSTA KUNDSEGMENT

• Byggkonstruktioner och infrastruktur

• Fordon

• Industriella applikationer

• Tunga transporter

• Energi

• Entreprenadmaskiner

• Servicecenter

1)  Extern försäljning.
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Produkter och tjänster
SSAB Europe har ett brett produktutbud med internationella, 
välkända produktvarumärken. Sträckgränsklasserna för 
varmvalsade produkter når 600 MPa (stålkvaliteter som 
överskrider denna gräns för varmvalsade produkter finns i 
SSAB Special Steels produktutbud). Kallvalsade och galvani-
serade produkter varierar från 200 till 1 700 MPa och är även 
tillgängliga för många specifika behov, till exempel väder-
beständighet och formbarhet.

SSAB Europes struktur möjliggör hög tillgänglighet, korta 
leveranstider, omfattande logistiktjänster med leveranspreci-
sion och en hög grad av flexibilitet för att uppfylla kundernas 
behov, särskilt inom Norden. Kunderna kan även få stål i olika 
format. SSAB Europes tjänsteutbud innefattar även teknisk 
utveckling och verkstadssupport, utbildning med mera.

PRODUKTSORTIMENT

• Varmvalsade grovplåtsprodukter

• Varmvalsade tunnplåtsprodukter

• Kallvalsade tunnplåtsprodukter

• Metallbelagda tunnplåtsprodukter

• Färgbelagda tunnplåtsprodukter

• Rör och profiler

• Infraprodukter

Strategi och styrkor
Hemmamarknaden i Norden är en central del av SSAB Euro-
pes strategi och ambitionen är att utveckla marknaden, 
inklusive mervärdeserbjudandet, samtidigt som Bolaget upp-
rätthåller dess ställning som en pålitlig leverantör med hög 
kundnöjdhet.

Sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki bedöms ha 
skapat ett mer konkurrenskraftigt och flexibelt stålproduk-
tionssystem och en optimerad produktportfölj.

Utanför Norden ligger Bolagets fokus på att tillhandahålla 
mervärdesmaterial till kunder på alla marknader och att 
genomföra en strategi som innebär selektiv tillväxt snarare än 
försäljning av standardprodukter.

STRATEGISKA PRIORITERINGAR STYRKOR

• Säkra den nordiska hemmamarknaden och växa inom 
utvalda segment och på intilliggande marknader.

• Realisera kostnadssynergier från förvärvet av Rautaruukki 
och genomföra andra effektiviseringar.

• Vinna marknadsandelar genom att förstärka utbudet till 
 kunderna och värdeerbjudandet.

• Skapa goda möjligheter för fokuserade tillväxtinitiativ.

• Fokus på arbetssäkerhet i hela divisionen.

• Robust ställning på den nordiska marknaden.

• Nära samarbete med kunderna för att skapa en unik kundupplevelse.

• Bred produktportfölj med starka produktvarumärken.

• Stor och växande kundbas i Europa.

• Stor sakkunskap vad beträffar teknik och material.

• Flexibel produktionskapacitet.

• Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov.

• Starkt partner- och distributionsnätverk.

SSAB Americas
SSAB Americas är den största leverantören av grovplåt i 
Nordamerika mätt utifrån leveranser 2015. SSAB Americas 
bedöms ha en stark position och stå för kostnadseffektivitet 
och kvalitet. 

SSAB Americas moderna stålverk ligger i Mobile, Alabama 
och Montpelier, Iowa, och har en sammanlagd årlig produk-
tionskapacitet på 2,4 miljoner ton. Båda verken använder en 
skrotbaserad metod med elektriska ljusbågsugnar (Electric 
Arc Furnace, EAF) för att tillverka stål. Stålverken är strate-
giskt belägna med tillgång till det viktiga södra amerikanska 
hamnsystemet, vilket ger en logistisk fördel. 

I anslutning till stålverket i Iowa har SSAB en modern 
forsknings- och utvecklingsanläggning i världsklass. Den har 
några av de mest moderna utrustningarna i världen för test-
ning, simulering och metallografi. 

I Alabama har SSAB en av världens mest avancerade 
seghärdningslinjer (Q&T) som har kapacitet att producera 
300 000 ton seghärdad grovplåt om året. 

Förutom de två stålverken har SSAB Americas tre klipp-
linjer, i Houston, Texas, St. Paul, Minnesota och Toronto, 
Ontario (Kanada). Dessa anläggningar har flexibilitet att han-
tera både SSABs stål och stål från externa leverantörer, och 
bearbetar plåtrullar (coils) av varierande bredd, dimensioner 
och kvaliteter för att uppfylla kundspecifika krav med en 
utökad servicemodell.

11 852 MSEK i 
nettoomsättning 20151) 

1 200 anställda

21 procent av SSAB-
koncernens totala omsättning

1,9 miljoner ton 
stålleveranser 2015

Källa: SSABs årsredovisning för 2015.

Kunder och slutanvändare
SSAB Americas tillverkar ett brett urval av högklassiga stål-
produkter, inklusive avancerade höghållfasta stål som 
används inom olika branscher. SSAB Americas säljer produk-
terna både direkt till slutanvändarna och till stålservicecenter.

FRÄMSTA KUNDSEGMENT

• Energi: Gas, olja, offshore-strukturer, överföringstorn, vind-
kraftverk och petrokemiska tankar

• Tunga transporter: Järnvägstransport, fartyg och offshore, 
jordbruk, skogsbruk och fiske

• Byggverksamhet: Lyftutrustning, yellow goods, anläggnings-
maskiner

• Infrastruktur: Vattenöverföring, lagringstankar och broar

• Servicecenter: Stålplåt och -rullar

• Gruvdrift: Grävmaskiner

1)  Extern försäljning.
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PRODUKTSORTIMENT

• Grovplåt

 – Grovplåtsrullar

 – Värmebehandlad grovplåt

 – Normaliserad plåt

• Seghärdad plåt

• Övriga produkter

 – Varmvalsade plåtrullar

 – Kallvalsade plåtrullar

 – Metallbelagda produkter

 – Målade produkter

Strategi och styrkor
SSAB Americas har som mål att upprätthålla en ledande 
ställning på grovplåtsmarknaden och att gradvis utvidga 
kapaciteten för att kunna dra nytta av den förväntade tillväx-
ten på marknaden. Vidare investeringsbeslut fattas baserat 
på bedömningarna av långsiktig tillgång och efterfrågan och 
på möjligheten att upprätthålla kostnadspositionen.

Inom SSAB Americas finns även ett miljöengagemang, 
vilket återspeglas av ett flertal återvinningsprojekt, inklusive 
återvinningsprogram för gamla däck, återvinning av stoft från 
de elektriska ljusbågsugnarna, återvinnings-/sorterings-
områden vid anläggningarna samt ISO-certifiering för 
 kvalitets-, miljö- och säkerhetshantering (9001, 14001 och 
18001).

STRATEGISKA PRIORITERINGAR STYRKOR

• Erbjuda branschledande kundservice.

• Ytterligare stärka ställningen på lågkostnadsområdet med 
hjälp av kontinuerliga förbättringsprocesser.

• Fokus på arbetssäkerhet i hela divisionen

• Stark produktionsbas inom Nordamerika, med en fördelaktig kost-
nadsposition och högkvalitativ kundservice.

• Två moderna produktionsanläggningar, elektriska ljusbågsugnar som 
använder återvunnet skrot som råvara.

• Nära samarbete med kunderna för att utveckla anpassade produkter 
och lösningar.

Tibnor
Tibnor är enligt Bolagets bedömning Nordens och Baltikums 
ledande distributör av stål och metaller till industrin. Före-
taget tillhandahåller ett komplett utbud av dessa produkter 
och tjänster efter kundernas behov. 

Tibnor har byggt upp en stark position genom sitt omfat-
tande produktutbud, en effektiv bearbetning av stål och 
metaller, samt effektiv logistik kombinerad med administra-
tionslösningar som gör det lätt för kunden att välja material 
och att beställa. 

Tibnors produktionsenheter anpassar produkterna innan 
de levereras till kunden. Det innebär att kunderna inte behö-
ver hantera förberedande produktionsmoment, utan kan 
använda det levererade materialet direkt i sina kärnproces-
ser. Lager- och produktionsverksamheten utgör cirka 85 
procent av försäljningen och direktleveranser från verk står 
för resterande 15 procent.

6 968  MSEK i nettoomsättning 20151) 

12 procent av SSAB-koncernens totala omsättning

1 200 anställda

Källa: SSABs årsredovisning för 2015.

Kunder och slutanvändare
Tibnors kunder är industrier i Norden och Baltikum som 
använder stål och metaller i sina tillverkningsprocesser. Dessa 
industrier utgör viktiga kundsegment: 

•  Verkstadsindustrin.
•  Fordonsindustrin.
•  Byggindustrin.

De första två segmenten är ofta beroende av exportmarkna-
derna, medan byggsegmentet drivs mer av lokala investe-
ringar inom bostäder, anläggningar och infrastruktur. Tibnor 
har cirka 10 000 kunder i Norden och Baltikum.

Produkter och tjänster
Tibnor erbjuder ett komplett sortiment av stål- och metall-
produkter. Lagret följs noggrant för att det hela tiden ska 
svara mot den nordiska och baltiska tillverkningsindustrins 
behov. Andra tillverkares handels- och specialstålsprodukter 
som Tibnor distribuerar innefattar maskinstål och långa pro-
dukter, till exempel balk, stång och hålprofiler för konstruk-
tionsändamål, samt armeringsprodukter till byggnads-
industrin.

Tibnors materialbearbetning sker i effektiva produktions-
anläggningar. Detta sparar tid för kunderna och minskar 
deras risker och behov av resurser. Tibnor kan produktions-
anpassa alla de produktgrupper som företaget levererar till 
marknaden. Kunderna får en produkt som är klar att använ-
das i deras tillverkningsprocesser och de behöver inte för-
bereda materialet ytterligare.

Tibnor har ett väl etablerat distributionssystem och 
 arbetar med olika logistikflöden. Dessa lösningar varierar från 
leveranser inom 24 timmar från lager, till individuella 
material flöden som svarar mot kundens behov. 

Tibnor har en omfattande sakkunskap inom administra-
tiva lösningar. Dessa gör det enkelt för kunden att välja mate-
rial, skapa sina egna offerter, göra beställningar, få tillgång till 
dokument eller arbeta med så kallad punch-out-upphandling 
mellan köparens och säljarens system. Kunderna kan välja att 
använda e-tjänster och webshops eller få personlig service.

Strategi och styrkor
Tibnor arbetar inom fyra klart definierade expertområden: 
material (försörjning och rådgivning), produktion, logistik 
samt administrativa lösningar. Tibnor har insikt i vad som 
fungerar väl i olika industriella situationer och kan hjälpa sina 
kunder att fatta rätt beslut när de väljer stål och metaller.

1)  Extern försäljning.
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STRATEGISKA PRIORITERINGAR STYRKOR

• Vinna marknadsandelar med hjälp av ett brett produkt- och 
tjänsteutbud.

• Utnyttja synergierna från sammanslagningen med 
Rautaruukki; framför allt inom inköp, anläggningsoptimering 
och minskning av de fasta kostnaderna.

• Fortsätta att utveckla mervärdestjänster.

• Öka digitaliseringen och vidga de digitala tjänsterna till hela 
Norden.

• Omfattande produktutbud och mervärdestjänster för kunderna, i 
kombination med ett effektivt distributionsnät.

• Full geografisk täckning i Norden.

• God leveransprecision och korta ledtider, med tjänster som hjälper 
kunderna att förbättra sin logistik och sina administrativa flöden.

• Kraftfullt produktionsupplägg för bearbetning av SSABs produkter, 
både platta produkter och hålprofiler.

• Strategiska relationer inom SSAB och med externa materialprodu-
center vilket gör det möjligt att ge god kundsupport när det gäller val 
av material.

Ruukki Construction
Ruukki Construction betjänar byggbranschen genom att till-
verka produkter och erbjuda tjänster som motsvarar det 
 växande behovet hos kunder som behöver energieffektiva 
lösningar och flexibilitet för att designa byggnader. Ruukki 
Constructions tjänster innefattar design och konsultverk-
samhet, tillverkning och installation – allt för att byggnaderna 
ska fungera effektivt under hela livscykeln. Ruukki Construc-
tions produkt- och tjänsteportfölj omfattar alltifrån design till 
leverans av produkter, som exempelvis stålstommar och 
sandwichpaneler för väggar och profilerade produkter som 
bärande takplåt, samt takprodukter för bostadsbyggande. 

Ruukki Construction är verksamt i 16 länder. De huvud-
sakliga produktionsenheterna finns i Seinäjoki, Alajärvi, 
 Vimpeli och Ylivieska (Finland), Zyrardow och Oborniki 
(Polen), Obninsk och Balabanova (Ryssland), Gargždai 
(Litauen), Tunari (Rumänien), Anderslöv, Järnforsen och 
Landsbro (Sverige), Pärnu (Estland) och Kopylov (Ukraina). 
Ruukki Constructions huvudsakliga stålleverantör är SSAB 
Europe. Externa stålleverantörer, huvudsakligen inom Cen-
tral- och Östeuropa och Ryssland, är relativt sett mindre. 
Divisionen söker säkerställa sin konkurrenskraft genom mark-
nadsmässig prissättning från alla leverantörer.

5 260   MSEK i nettoomsättning 20151) 

9 procent av SSAB-koncernens totala omsättning

3 000 anställda

Källa: SSABs årsredovisning för 2015.

Kunder och slutanvändare
Ruukki Construction har en balanserad kundmix för valda 
segment och ovan angivna länder i hela värdekedjan:

•  Investerare och utvecklare.
•  Arkitekter och byggnadsingenjörer.
•  Installationsföretag och entreprenörer.
•   Återförsäljare av takprodukter för bostäder och tunn-

plåtslagare.
•  Konsumenter.

Viktigaste affärssegment
•  Kommersiellt och industriellt byggande.
•  Bostadsbyggande.

Produkter och tjänster
•   Takplåt, takavvattningssystem och tillbehör för 

bostadsbyggande.
•   Byggkomponenter som sandwichpaneler (exempelvis 

Ruukki energipanel och Ruukki life-panel), bärande 
takplåt och fasadbeklädnader för andra fastigheter än 
bostadsfastigheter, både för nya byggnader och reno-
veringsobjekt.

•   Lösningar för en- och flervåningsbyggnader – kom-
mersiella byggnader, kontorsbyggnader och industri-
byggnader – inklusive stålstommar samt tak- och 
väggkompontenter.

•   Design, installation och andra tjänster.

Strategi och styrkor

STRATEGISKA PRIORITERINGAR STYRKOR

Takprodukter för bostäder
• Utveckla och lansera en reproducerbar affärsmodell.

• Fokus på att sälja kompletta tak med hög servicenivå till kunder i 
utvalda länder.

Byggkomponenter
• Fokus på färre marknadssegment och tillväxt inom dessa.

• Differentiera verksamheten med fokus på energieffektiva och funk-
tionella produkter.

Byggsystem
• Stegvis förändring av kvaliteten inom kommersiell och operativ 

projektering.

• Utveckla reproducerbara modulära lösningar.

• Starkt varumärke och starka marknadspositioner.

• Nya innovativa teknologier och koncept.

• Produkter som svarar mot marknadernas behov och som 
levereras vid exakt rätt tidpunkt.

• Energieffektiva lösningar.

• Högklassiga produkter med omfattande garantier och certifi-
kat.

• Know-how inom bland annat design, rådgivning, tillverkning 
och installation.

• Produktionskapacitet som kan möta de krav som ställs på 
stora projekt.

• Leverans av stomme, tak och väggar. 

• Inklusive installation, från en leverantör.

• Stark know-how inom material.

1)  Extern försäljning.
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PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR
SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem med produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA som till-
sammans har en årlig produktionskapacitet på 8,8 miljoner ton stål. I tillägg har SSAB mindre produktionsanläggningar och stål-
servicecenter över hela världen vilka innefattar en färdigställningslinje i Shanghai för kunder i Asien och stålservicecenter i 
Norden och Baltikum.

Försäljning

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

 

Försäljning och distribution
SSABs försäljningsorganisation är huvudsakligen uppdelad 
geografiskt där divisionerna SSAB Special Steels, SSAB 
Europe och SSAB Americas har eget resultatansvar. Divisio-
nerna har sina egna säljorganisationer som ytterligare delas 
in i regioner, där vissa säljare är inriktade mot en viss produkt 
och/eller tjänsteutbud. Strukturen varierar till viss del för att 
ta hänsyn till lokala skillnader i kundsegment och marknads-
efterfrågan. Organisationen erbjuder även lokalt tekniskt 
säljstöd. 

SSABs distributionsnätverk består av lageranläggningar 
på sex kontinenter där Tibnor är en av de största distributö-
rerna i Norden. Efter slutförandet av samgåendet med 
Rautaruukki kontrollerar Tibnor även Rautaruukkis tidigare 
distributionsverksamhet, vilket tidigare var en del av Ruukki 
Metals Oy. SSAB erbjuder även efterbehandlingstjänster 
såsom skärning, blästring och andra mervärdestjänster. 
Dessutom har SSAB ett internationellt nätverk av certifierade 
Hardox-centers, Hardox Wearparts, för företag som tillverkar 
reservdelar tillverkade av Hardox grovplåt. Hardox Wearparts 

erbjuder sina kunder skräddarsydda efterbehandlingstjänster 
för Hardox produkter, inklusive bockning, borrning, skärning, 
svetsning och fräsning.

Råmaterial och energianvändning
Råvarupriser har stor påverkan på stålindustrin och SSAB. 
Järnmalm och kol är de viktigaste insatsvarorna för SSABs 
stålproduktion i Sverige och Finland. Priset på SSABs råvaror 
sätts på världsmarknaden, oftast i USD, och påverkas till stor 
del av efterfrågan på stål. Skrot är den vanligaste insatsvaran 
för SSABs stålproduktion i USA. 

Kol, i form av koks, är nödvändigt för att reducera syre 
från järnmalmen och har under de senaste åren utgjort cirka 
85 procent av energin som används för stålproduktionen i 
Sverige. Andra viktiga energikällor för den nordiska verksam-
heten är el, naturgas och olja. I USA är de viktigaste energi-
källorna för stålproduktionen el och naturgas. 

Divisionerna är ansvariga för att säkra och upphandla sin 
egen energitillförsel men då det är möjligt samordnas 

Oxelösund, Sverige
Etablerat: 1913
Ståltillverkning,
grovplåt
SSAB Special Steels
Anställda: 2 300

Borlänge, Sverige
Etablerat: 1878
Tunnplåt
SSAB Europe
Anställda: 2 000

Montpelier, Iowa, USA
Etablerat: 1997
Grovplåt
Skrotbaserad EAF-stålproduktion
Forsknings- och utvecklingscenter
SSAB Americas
Anställda: 500

Mobile, Alabama, USA
Etablerat: 2001
Grovplåt
Skrotbaserad EAF-stålproduktion
SSAB Americas
Anställda: 600

Luleå, Sverige
Etablerat: 1941
Ståltillverkning
SSAB Europe
Anställda: 1 200

Brahestad, Finland
Etablerat: 1960
Ståltillverkning, grovplåt 
och tunnplåt
SSAB Europe
Anställda: 2 700

Tavastehus, Finland
Etablerat: 1972
Tunnplåt och rör
SSAB Europe
Anställda: 900
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 inköpen globalt. Som exempel kan nämnas eldfasta tjänster 
och material samt legeringar. Dessutom har SSAB ett 
gemensamt inköpssystem med globala processer för inköp.

Den största andelen av SSABs järnmalm köps från LKAB i 
Sverige och till viss del från Severstal i Ryssland. Koks köps 
från Australien, USA, Kanada och Ryssland. Prisavtal för 
australien siskt, kanadensiskt och ryskt koks ingås månatligen 
medan de flesta prisavtal för koks från USA tecknas årligen. 
Den amerikanska verksamheten köper löpande in skrot för sin 
produktion.

Forskning och utveckling
SSABs forskning och utveckling fokuseras huvudsakligen på 
avancerade höghållfasta stål och slitstål, med betoning på de 
segment där efterfrågan på stålet är särskilt viktig. En ökad 
miljömedvetenhet har även varit en viktig drivkraft för 
utvecklingsarbetet. Detta märks i höghållfasta stål som möj-

liggör en mer energieffektiv transport och lägre koldioxidut-
släpp. Slutligen är kunskapen om produktionsprocesser, åter-
vinning av material och en effektiv användning av resurser 
även mycket viktiga delar av SSABs forskning och utveckling.

I syfte att upprätthålla en stark position inom höghåll-
fasta stål strävar SSAB efter att tilldela cirka 10 procent av 
forsknings- och utvecklingsanslagen för långsiktiga projekt 
som pågår i cirka fem till tio år. Utvecklingsprojekten inleds 
med utgångspunkt från kunderna, förändringar i världen eller 
marknadsanalys eller utvecklas kring grundläggande behov 
som avser stålets centrala egenskaper. SSAB strävar efter att 
uppnå en god balans mellan dessa kategorier.

Forsknings- och utvecklingscenter
•  Borlänge och Oxelösund (Sverige).
•  Brahestad och Tavastehus (Finland).
•  Montpelier (Iowa, USA).

Organisation och anställda

Organisation
Bilden nedan visar SSABs övergripande operativa organisation.

SSAB SPECIAL 
STEELS

SSAB EUROPE SSAB AMERICAS

VD & ÖVRIG 
KONCERNLEDNING

TIBNOR
RUUKKI 

CONSTRUCTION

   Divisioner      Dotterbolag   

Anställda
Vid utgången av 2015 hade SSAB totalt 16 045 fast anställda. Temporär personal utgjorde cirka 3,3 procent av alla anställda. 
Antalet heltidsanställda utgjorde 97,2 procent och deltidsanställda utgjorde 2,8 procent av alla fast anställda. SSAB har 
anställda i mer än 50 länder, 72 procent av dem finns i Sverige och Finland och 8 procent i USA.

Sverige, 41%

Finland, 30%

Ryssland, 8%

USA, 8%

Resten av Europa, 10%

Övriga länder, 3%

SSAB Special Steels, 19%

SSAB Europe, 46%

SSAB Americas, 8%

Tibnor, 8%

Ruukki Construction, 19%

ANSTÄLLDA PER GEOGRAFI 2015 ANSTÄLLDA PER SEGMENT 2015

Källa: SSABs årsredovisning för 2015.
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Hållbarhet, hälsa och säkerhet
SSABs fokus på operationell effektivitet säkerställer att Bola-
get arbetar på ett så hållbart sätt som möjligt. SSAB arbetar 
med kontinuerliga förbättringar i syfte att minimera utsläpp 
genom att öka material och energieffektivitet samtidigt som 
SSAB erbjuder medarbetarna en trygg och säker arbetsplats 
med möjligheter till individuell och professionell utveckling.

Den kontinuerliga utvecklingen av miljöförbättringar 
säkras genom övervakning av Bolagets prestanda i jäm-
förelse med miljöledningssystemet och miljömål. SSABs 
miljö arbete utgår från Bolagets miljöpolicy och de internatio-
nella standarderna ISO 14001 och ISO 50001 för miljö- och 
energiledningssystem. Samtliga SSABs produktionsanlägg-
ningar har tredjepartscertifiering enligt ISO 14001.

SSAB strävar efter att bli det säkraste stålföretaget i värl-
den, med en nollvision avseende olyckor, arbetsrelaterade 
skador eller sjukdomar. Bolagets högsta prioritet är att 
erbjuda en säker och trygg miljö för SSABs medarbetare, 
uppdragstagare och besökare. 

Historik
SSABs verksamhet har sina rötter i tre svenska stålverk, 
Domnarvets järnverk i Borlänge (grundat 1878), Oxelösund 
Järnverk i Oxelösund (grundat 1913) och Norrbottens Järnverk 
AB i Luleå (grundat 1940). De tre stålverken var finansiellt 
ansträngda under 1977 och gick efter den svenska regering-
ens inrådan samman och bildade SSAB (då Svenskt Stål AB) 
med den svenska staten som huvudägare. Bolaget startade 
sin verksamhet den 1 januari 1978.

Mellan 1978 och 1981 genomförde SSAB en omfattande 
omstruktureringsplan med målet att skapa ett lönsamt 
f öretag med ett brett produktsortiment fokuserat på den 
nordiska marknaden. För att stärka sin position på den 

svenska stålmarknaden förvärvades en majoritetsandel i 
Tibnor under 1979, som då var en distributör av stål och 
andra metaller i Norden. Omstruktureringen bidrog till att 
SSAB för första gången uppvisade ett positivt resultat 1982. 
Under året invigdes även ett bandvalsverk i Borlänge, Sverige. 

Mellan 1987 och 1988 effektiviserades sortimentet till att 
omfatta platta produkter och produktionen av skrotbaserade 
stålprodukter avslutades. SSAB omorganiserade sin verk-
samhet i två bolag med fokus på tunnplåt respektive grovplåt. 
Bolagets aktie noterades på Stockholmsbörsen 1989 och 
svenska staten sålde sin resterande ägarandel i Bolaget 
1994.

Under 1990-talet utvecklade SSAB stålverksamheten till 
att fokusera på nischområden inom höghållfasta stål, avan-
cerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T). 
Mot slutet av 1990-talet investerade SSAB betydligt för att 
öka produktionskapacitet av dessa produkter. 

Under 2007 förvärvades den nordamerikanska stålkon-
cernen IPSCO, en leverantör av plåt och rörprodukter med 
anläggningar i USA och Kanada. SSAB avyttrade IPSCOs rör-
verksamhet under 2008 som en del i strategin att fokusera 
på grovplåt och höghållfasta stålprodukter. IPSCO var den 
största producenten av grovplåt i Nordamerika sett till volym. 

Under 2011 förvärvades Outokumpu Stainless ABs mino-
ritetsandel om 15 procent i Tibnor, den svenska ståldistributö-
ren, varefter Tibnor blev ett helägt dotterbolag till SSAB.

I juli 2014 gick SSAB samman med den finska stålkon-
cernen Rautaruukki, en leverantör av tunnplåt, grovplåt 
och rörprodukter med anläggningar i Finland och ett dist-
ributionsnätverk över hela världen, i syfte att skapa ett mer 
konkurrenskraftigt företag med en bredare produktionsbas i 
Norden genom att öka produktionsflexibilitet och kostnads-
effektivitet.
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Nedanstående finansiella rapporter i sammandrag (samt 
nyckeltal som beräknas enligt IFRS) avseende helår är häm-
tade från SSABs årsredovisningar för räkenskapsåren 2013–
2015, som upprättats i enlighet med IFRS och reviderats av 
Bolagets revisor. De finansiella rapporterna i sammandrag 
(samt nyckeltal som beräknas enligt IFRS) avseende de första 
tre månaderna 2016 och 2015 är hämtade från SSABs del-
årsrapport för perioden januari–mars 2016, som är upprättad 
i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovis-
ningslagen och är översiktligt granskad av Bolagets revisor. 
För ytterligare information om hur redovisning skett hänvisas 
till ”Redovisnings- och värderingsprinciper” på s. 32 och 
framåt i SSABs årsredovisning för 2015 (Finansiella Rapporter 
2015).

Prospektet innehåller därutöver vissa nyckeltal som inte 
beräknas enligt IFRS. Dessa finansiella nyckeltal har inte 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor. SSABs uppfatt-
ning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av 

vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intres-
senter som kompletterande mått på resultatutveckling och 
finansiell ställning. SSABs nyckeltal som inte beräknas enligt 
IFRS är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som 
presenteras av andra företag och har vissa begränsningar 
som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat från, 
eller som ett substitut för, SSABs finansiella information som 
upprättats enligt IFRS.

Informationen nedan ska läsas tillsammans med SSABs 
finansiella rapporter för räkenskapsåren 2013–2015 samt för 
perioden januari–mars 2016, vilka införlivats i detta prospekt 
genom hänvisning (se ”Införlivande genom hänvisning m.m.” i 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”). 
Samtliga rapporter finns tillgängliga på SSABs hemsida, 
www.ssab.se.

Förutom vad som anges ovan har ingen information i 
detta prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Utvald historisk finansiell information

Koncernens resultaträkning i sammandrag
OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

Försäljning 12 964 15 468 56 864 47 752 35 022
Kostnad för sålda varor –12 127 –13 687 –52 552 –44 428 –33 290
Bruttoresultat 837 1 781 4 312 3 324 1 732

Försäljnings- och administrationskostnader –1 083 –1 255 –4 636 –3 728 –2 939
Övriga rörelseintäkter och – kostnader 39 –5 36 296 60
Intressebolag, resultat efter skatt 14 13 45 1 16
Rörelseresultat –193 534 –243 –107 –1 131

Finansiella intäkter 23 21 50 202 62
Finansiella kostnader –177 –240 –978 –1 684 –659
Periodens resultat efter finansnetto –347 315 –1 171 –1 589 –1 728

Skatt 214 –32 666 195 662
Periodens resultat –133 283 –505 –1 394 –1 066

Resultat hänförligt till    
moderbolagets aktieägare –134 284 –508 –1 399 –1 066
innehav utan bestämmande inflytande 1 –1 3 5 0
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Koncernens balansräkning i sammandrag
OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

Tillgångar
Goodwill 27 208 28 682 27 871 26 421 17 762
Övriga immateriella tillgångar 3 061 3 967 3 290 3 964 2 149
Materiella anläggningstillgångar 25 955 27 109 26 276 26 570 16 467
Andelar i intressebolag 568 543 546 531 284
Finansiella anläggningstillgångar 500 468 506 1 272 1 599
Uppskjutna skattefordringar 1 508 1 715 1 492 1 441 653
Summa anläggningstillgångar 58 800 62 484 59 981 60 199 38 914

Varulager 12 385 14 356 12 691 14 203 8 783
Kundfordringar 6 949 8 287 6 048 7 705 4 785
Aktuella skattefordringar 436 745 400 560 334
Övriga kortfristiga fordringar 2 698 4 344 3 327 3 657 996
Likvida medel 2 629 1 848 2 711 3 014 2 124
Summa omsättningstillgångar i kvarvarande 
verksamheter 25 097 29 580 25 177 29 139 17 022
Tillgångar som innehas för försäljning – – – 389 –
Summa omsättningstillgångar 25 097 29 580 25 177 29 528 17 022
Summa tillgångar 83 897 92 064 85 158 89 727 55 936

Eget kapital för aktieägarna i Bolaget 43 777 46 223 44 393 43 817 27 126
Innehav utan bestämmande inflytande 49 60 48 62 23
Summa eget kapital 43 826 46 283 44 441 43 879 27 149

Uppskjutna skatteskulder 2 177 3 063 2 334 2 984 2 969
Övriga långfristiga avsättningar 620 787 574 780 254
Långfristiga icke räntebärande skulder 566 609 555 586 376
Långfristiga räntebärande skulder 21 050 21 188 20 746 21 171 16 093
Summa långfristiga skulder 24 413 25 647 24 209 25 521 19 692

Kortfristiga räntebärande skulder 5 984 8 024 6 365 8 496 2 568
Leverantörsskulder 5 773 6 932 6 334 7 000 4 578
Aktuella skatteskulder 95 617 93 447 118
Övriga kortfristiga skulder 3 806 4 561 3 716 4 215 1 831
Summa kortfristiga skulder i kvarvarande 
verksamhet 15 658 20 134 16 508 20 158 9 095
Skulder som innehas för försäljning – –  – 169 –
Summa kortfristiga skulder 15 658 20 134 16 508 20 327 9 095
Summa eget kapital och skulder 83 897 92 064 85 158 89 727 55 936

Ställda säkerheter 1 923 2 829 1 736 2 905 2 262
Eventualförpliktelser (Ansvarsförbindelser) 2 430 2 106 2 548 3 790 599
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Koncernens kassaflöde i sammandrag
OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

Rörelseresultat –193 534 –243 –107 –1 131
Justering för av- och nedskrivningar 934 938 3 836 3 412 2 464
Justering för övriga icke kassamässiga poster 20 35 –69 256 –114
Erhållna och betalda räntor –178 –109 –791 –1 013 –570
Betald skatt –48 –131 –276 –251 –283
Förändring av rörelsekapital –476 –436 1 987 –560 1 369
Kassaflöde från löpande verksamhet 59 831 4 444 1 737 1 735

Investeringsutbetalningar i anläggningar –307 –494 –2 546 –1 672 –807
Förvärv rörelser och andelar –7 –3 –36 331 –21
Avyttrade rörelser och andelar – 166 172 – 88
Övrig investeringsverksamhet 11 12 249 73 24
Kassaflöde från investeringsverksamhet –303 –319 –2 161 –1 268 –716

Utdelning till aktieägarna – –  – –  –324
Förändring av lån 410 –2 023 –3 451 1 497 –673
Förändring av finansiella placeringar 327 12 957 –1 155 –758
Övrig finansieringsverksamhet –608 244 –66 –147 –95
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 129 –1 767 –2 560 195 –1 850

Periodens kassaflöde –115 –1 255 –277 664 –831
Likvida medel vid periodens början 2 711 3 014 3 014 2 124 3 004
Kursdifferens i likvida medel 33 89 –26 226 –49
Likvida medel vid periodens slut 2 629 1 848 2 711 3 014 2 124

Finansiell information per rörelsesegment
Försäljning per rörelsesegment

OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

SSAB Special Steels 3 132 3 620 14 382 11 871 –
SSAB Europe 6 040  6 835 25 517 17 661 –
SSAB Americas 2 428  3 508 11 936 13 207 –
Tibnor  1 707  2 075 7 163 5 872 –
Ruukki Construction 928  1 147 5 374 3 252 –
SSAB EMEA1) – – – – 18 055
SSAB Americas1) – – – – 14 382
SSAB APAC1) –  – – – 1 761
Tibnor1) – – – – 5 245
Övrigt inkl. koncernjusteringar –1 271 –1 717 –7 508 –4 111 –4 421 
Summa 12 964 15 468 56 864 47 752 35 022

1) Rörelsesegment innan förändring av rörelsesegmentsindelning 2014.
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Rörelseresultat per rörelsesegment

OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

SSAB Special Steels 202 252  662 518 –
SSAB Europe –118 312  –175 145 –
SSAB Americas 55 296  428 1 107 –
Tibnor –17 29  –10 60 –
Ruukki Construction –48 –62  18 225 –
Avskrivningar på övervärden –211 –209  –862 –844 –681
SSAB EMEA1) – –  – – –761
SSAB Americas1) – – – – 272
SSAB APAC1) – –  – – 27
Tibnor1) – – – – 73
Övrigt inkl. koncernjusteringar och 
jämförelsestörande poster –56 –84 –304 –1 318 –61
Summa –193 534 –243 –107 –1 131

1) Rörelsesegment innan förändring av rörelsesegmentsindelning 2014.

Finansiell information per geografisk marknad
Försäljning per geografisk marknad

 REVIDERAD OREVIDERAD REVIDERAD OREVIDERAD REVIDERAD

MSEK  2015 2014 2014 2013 2013

Sverige  9 519 8 184 8 184 7 653 6 833
Finland  6 571 3 345 3 345 1 308 –
Tyskland  3 210 2 648 2 648 1 926 –
Polen  2 325 1 338 1 338 743 –
Danmark1) 1 784 1 238 – – –
Storbritannien  1 568 1 254 1 254 713 –
Övriga EU-28  7 599 5 883 7 121 4 884 –
Norge  2 696 1 621 1 621 648 –
Ryssland  976 767 767 207 –
Övriga Europa   1 190 980 980 961 –
USA  11 843 14 412 14 412 11 941 –
Kanada  1 604 2 175 2 175 1 704 –
Övriga världen  5 979 3 907 3 907 3 767 –
EU-28 (exkl. Sverige)2)  – – – – 9 574
Övriga Europa2)  – – – – 1 816
Nordamerika2)  – – – – 13 449
Asien2)  – – – – 1 760
Övriga världen2)  – – – – 1 590
Summa  56 864 47 752 47 752 36 455 35 022

1) Danmark ingick i övriga EU-28 före 2015.
2) Före förvärv av Rautaruukki, exklusive förändrad metodik rörande redovisning av fraktintäkter.
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Nyckeltal och data per aktie

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

Finansiella nyckeltal      
Försäljning1) 12 964 15 468 56 864 47 752 35 022
Rörelseresultat3) –193 534 –243 –107 –1 131
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande 
poster2) –190 564 –128 894 –1 204
Rörelseresultat före avskrivningar exklusive 
jämförelsestörande poster, EBITDA2) 744 1 501 3 655 3 695 1 260
Resultat efter finansnetto3) –347 315 –1 171 –1 589 –1 728
Resultat efter skatt1) –133 283 –505 –1 394 –1 066
      
Avkastning på kapital      
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt, % 
(rullande 12 månader)2) –1 1 0 0 –2
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 
(rullande 12 månader)2) –2 –3 –1 –4 –4
      
Aktierelaterade nyckeltal      
Resultat per aktie, SEK1) –0,24 0,52 –0,93 –3,33 –3,29
Eget kapital per aktie, SEK2) 79,70 84,16 80,82 79,78 83,74
Utdelning, SEK2) – – – – –
Genomsnittligt antal aktier, Milj2) 549 549 549 420 324
      
Övriga nyckeltal      
Operativt kassaflöde2) 77 784 3 874 1 737 1 956
Nettoskuld2) 23 213 25 634 23 156 24 674 14 833
Nettoskuldsättningsgrad, %2) 53 55 52 56 55
Soliditet, %2) 52 50 52 49 48
Antal anställda vid periodens slut2) 15 757 16 566 16 045 16 887 8 712

Nyckeltalen för delårsperioderna jan–mars 2016 och jan–mars 2015 är ej reviderade.
1) IFRS-nyckeltal, reviderade.
2) Ej reviderade.
3) Ej IFRS-nyckeltal, reviderade.

Finansiella definitioner
Eget kapital per aktie
Eget kapital exklusive minoritetsandelar dividerat med antal 
aktier vid årets slut.

Försäljning
Försäljning med avdrag för mervärdesskatt, rabatter och 
returer.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande till-
gångar.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Operativt kassaflöde
Medel genererade från den löpande verksamheten inklusive 
förändring av rörelsekapital samt kassaflöde avseende 
löpande underhållsinvesteringar, men före finansiella poster 
och betald skatt.

Resultat per aktie
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare divide-
rat med genomsnittligt antal aktier.

Räntabilitet på eget kapital efter skatt
Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget 
kapital per månad under året.

Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt
Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i förhållande till 
genomsnittligt sysselsatt kapital per månad under året.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
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Härledning av icke IFRSbaserade nyckeltal
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och Rörelseresultat före avskrivningar exklusive 
jämförelsestörande poster, EBITDA
MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

Rörelseresultat –193 534 –243 –107 –1 131
Förvärvskostnader –  – –  135 – 
Nedskrivning Goodwill –  – –  291 – 
Nedskrivning tillgångar östra Europa –  – 15 131 – 
Nedskrivning/realisationsresultat på tillgångar 
och skulder som innehas för försäljning – 11 16 123 – 
Nedskrivning Fortaco –  – –  98 – 
Engångsavskrivning på övervärde i lager och 
orderbok –  – –  186 – 
Omstruktureringskostnader  3 16 135  – – 
Kostnader relaterade till besparingsprogram i 
Rautaruukki Construction –  – 47  – – 
Reavinst vid försäljning av fastighet –  – –122  – – 
Övrigt – 3 23 37 –73
Rörelseresultat exklusive 
jämförelsestörande poster, MSEK –190 564 –128 894 –1 204
Avskrivningar och nedskrivningar1) 934 937 3 783 2 801 2 464
Rörelseresultat före avskrivningar exklusive 
jämförelsestörande poster, EBITDA, MSEK 744 1 501 3 655 3 695 1 260

1) Exklusive av- och nedskrivningar vilka redan är tillbakalagda i Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster.

Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt

MSEK
APR 2015– 
MARS 2016

APR 2014– 
MARS 2015 2015 2014 2013

Rörelseresultat –970 401 –243 –107 –1 131
Finansiella intäkter 52 209 50 202 62
Genomsnittligt sysselsatt kapital 74 260 69 906 75 346 62 476 47 372
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt, % –1 1 0 0 –2

Räntabilitet på eget kapital efter skatt

MSEK
APR 2015– 
MARS 2016

APR 2014– 
MARS 2015 2015 2014 2013

Periodens resultat efter skatt –921 –1 062 –505 –1 394 –1 066
Genomsnittligt eget kapital 45 315 40 100 45 568 35 501 28 003
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % –2 –3 –1 –4 –4

Operativt kassaflöde

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

Rörelseresultat –193 534 –243 –107 –1 131
Avskrivningar 934 938 3 836 3 412 2 464
Förändring rörelsekapital –476 –436 1 987 –560 1 369
Underhållsinvesteringar –219 –296 –1 891 –1 341 –656
Övrigt 31 44 185 333 –90
Operativt kassaflöde 77 784 3 874 1 737 1 956

Nettoskuld

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

Räntebärande tillgångar –4 628 –4 991 –4 947 –6 283 –4 001
Räntebärande skulder 27 841 30 625 28 103 30 957 18 834
Nettoskuld 23 213 25 634 23 156 24 674 14 833
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FAKTORER SOM PÅVERKAR SSABs 
RESULTAT
SSABs resultat har påverkats, och kommer att påverkas, av 
ett antal faktorer, varav vissa ligger utanför SSABs kontroll. 
Nedan beskrivs de huvudsakliga faktorer som SSAB bedömer 
har påverkat verksamhetens resultat under de perioder som 
berörs i detta avsnitt och som kan förväntas fortsätta att 
påverka SSABs resultat.

Bolaget anser att nedanstående faktorer har störst 
påverkan på Bolagets finansiella ställning:

•  Bolagets förmåga att genomföra och integrera förvärv.
•  Efterfrågan.
•  Energipriser.
•  Globalt utbud.
•  Kapacitetsutnyttjande.
•  Marknadspriser.
•  Skattekostnader.
•  Valutaeffekter.
•  Råvarukostnader.
•  Räntekostnader.

SEGMENT
Koncernen rapporterar sedan 2014 enligt organisations-
strukturen bestående av fem rörelsesegment vilka samtliga 
har ett tydligt resultatansvar. Rörelsesegmenten består av; 
SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor 
och Ruukki Construction. Tibnor och Ruukki Construction 
styrs som självständiga dotterbolag genom respektive 
 styrelse.

POSTER I RÄKENSKAPER
Försäljning, kostnader och resultat har hämtats från Bolagets 
resultaträkning. Kommentarer rörande kassaflöden baseras 
på Bolagets kassaflödesanalys och kommentarer rörande 
finansiell ställning utgår från Bolagets balansräkning. Försälj-
ning och rörelseresultat per rörelsesegment har hämtats från 
noter i Bolagets finansiella rapporter.

JÄMFÖRELSE JANUARI–MARS 2016 OCH 
JANUARI–MARS 2015
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående 
år.

Försäljning
Bolagets försäljning uppgick till 12 964 (15 468) MSEK. Detta 
motsvarar en minskning om 16 procent. Den negativa försälj-
ningsutvecklingen förklaras huvudsakligen av lägre priser.

Försäljning per rörelsesegment
SSAB Special Steels försäljning uppgick till 3 132 (3 620) 
MSEK, vilket motsvarar en minskning om 13 procent. Försälj-
ningsutvecklingen förklaras av sämre produktmix, lägre 
internförsäljning av stålämnen, lägre priser, negativa valuta-
effekter och något lägre volymer.

SSAB Europes försäljning uppgick till 6 040 (6 835) MSEK, 
vilket motsvarar en minskning om 12 procent. Försäljnings-
utvecklingen förklaras av lägre priser och lägre volymer.

SSAB Americas försäljning uppgick till 2 428 (3 508) 
MSEK, vilket motsvarar en minskning om 31 procent. Försälj-
ningsutvecklingen förklaras huvudsakligen av lägre priser.

Tibnors försäljning uppgick till 1 707 (2 075) MSEK, vilket 
motsvarar en minskning om 18 procent. Försäljningsutveck-
lingen förklaras huvudsakligen av lägre volymer relaterade till 
den finska verksamheten som såldes i första kvartalet 2015. 

Ruukki Constructions försäljning uppgick till 928 (1 147) 
MSEK, vilket motsvarar en minskning om 19 procent. 
 Försäljningsutvecklingen förklaras huvudsakligen av lägre 
försäljning inom segmenten Building Components och 
 Building  Systems samt i Ryssland.

Bolagets koncernjusteringar och övriga poster, inklusive 
avskrivningar övervärden och jämförelsestörande poster 
inom försäljning uppgick till –1 271 (–1 717) MSEK.

Kostnad sålda varor
Bolagets kostnad sålda varor minskade med 11 procent till 
–12 127 (–13 687) MSEK. Utvecklingen förklaras bland annat 
av lägre råvarukostnader och lägre volymer.

Försäljnings- och administrationskostnader
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 
–1 083 (–1 255) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 14 
procent. Utvecklingen förklaras bland annat av synergi-
effekter.

Operationell och finansiell översikt

Denna operationella och finansiella översikt är avsedd att underlätta förståelsen för och 
bedömningen av trender och förändringar i Bolagets resultat och finansiella ställning. Historiska 
resultat ger inte nödvändigtvis en korrekt indikation om framtida resultat. Informationen i detta 
avsnitt bör läsas i anslutning till avsnittet ”Utvald historisk finansiell information” och tillsammans med 
de dokument som införlivats genom hänvisning i prospektet, se ”Införlivande genom hänvisning m.m.” 
i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.



OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKTINBJUDAN TILL  TECKNING AV AKTIER I  SSAB AB 51

Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till 39 (-5) 
MSEK vilket motsvarar en förbättring med 44 MSEK. Utveck-
lingen förklaras bland annat av positiva valutaeffekter på 
rörelsefordringar/-skulder.

Intressebolag, resultat efter skatt 
Resultat efter skatt från intressebolag uppgick till 14 (13) 
MSEK.

Rörelseresultat
Bolagets rörelseresultat uppgick till –193 (534) MSEK, vilket 
motsvarar en försämring med 727 MSEK. Resultatutveck-
lingen förklaras huvudsakligen av lägre priser, lägre volymer 
och sämre kapacitetsutnyttjande. Detta motverkades dock 
något av lägre rörliga och fasta kostnader.

Rörelseresultat per rörelsesegment
Rörelseresultatet för SSAB Special Steels minskade med –50 
MSEK till 202 (252) MSEK. Resultatet påverkades av lägre 
priser, dock motverkades detta av såväl lägre rörliga som 
fasta kostnader.

Rörelseresultatet för SSAB Europe minskade med –430 
MSEK till –118 (312) MSEK. Resultatet påverkades av lägre 
priser, lägre volymer samt negativa valutaeffekter, dock mot-
verkades detta av lägre rörliga såväl som fasta kostnader.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade med –241 
MSEK till 55 (296) MSEK. Resultatet påverkades av lägre 
priser, dock motverkades detta av lägre rörliga såväl som 
fasta kostnader.

Rörelseresultatet för Tibnor minskade med –46 MSEK till 
–17 (29) MSEK. Resultatet påverkades av lägre priser och 
lägre marginaler, dock motverkades detta av lägre fasta 
kostnader.

Rörelseresultatet för Ruukki Construction förbättrades 
med 14 MSEK till –48 (–62) MSEK. Resultatet påverkades av 
lägre fasta kostnader vilket delvis motverkades av lägre 
 volymer.

Bolagets rörelseresultat påverkades vidare av övriga 
poster, inklusive avskrivningar på övervärden, jämförelse-
förstörande poster och koncernjusteringar om –267 (–293) 
MSEK.

Finansnetto
Finansiella intäkter uppgick till 23 (21) MSEK. Finansiella 
 kostnader uppgick till –177 (–240) MSEK. Lägre finansiella 
kostnader förklaras bland annat av positivt resultat på åter-
köp av obligationer.

Resultat efter finansnetto uppgick till –347 (315) MSEK.

Skatt och periodens resultat
Bolagets skatt uppgick till 214 (–32) MSEK. Periodens resultat 
uppgick till –133 (283) MSEK.

Kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten 
 minskade till 59 (831) MSEK, en förändring som till stor del 
förklaras av ett lägre rörelseresultat.

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten ökade till 
–303 (–319) MSEK. Utvecklingen förklaras till stor del av lägre 
investeringsutbetalningar i anläggningar.

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten ökade 
till 129 (–1 767) MSEK. Detta förklaras till stor del av en positiv 
nettoeffekt av lån.

Finansiell ställning
Bolagets summa eget kapital uppgick till 43 826 (46 283) 
MSEK varav 49 (60) MSEK utgjordes av innehav utan 
bestämmande inflytande. Bolagets nettoskuld minskade till 
23 213 (25 634) MSEK och nettoskuldsättningsgraden mins-
kade till 53 (55) procent. Goodwill för Bolaget uppgick till 
27 208 (28 682) MSEK, vilket motsvarar 32 (31) procent av 
balansomslutningen om 83 897 (92 064) MSEK.

JÄMFÖRELSE RÄKENSKAPSÅREN 2015 
OCH 2014
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående 
år. Givet den omfattande effekten av Bolagets förvärv av 
Rautaruukki kommenteras även utvecklingen på aggregerad 
basis, vilket avser utveckling justerat för förvärvseffekt. 
Aggregerad basis innebär antagande om att Rautaruukki 
varit del av Bolaget sedan 1 januari 2014 och informationen 
är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisning 2015, 
men är inte reviderad. Förvärvet genomfördes 29 juli 2014.

Försäljning
Bolagets försäljning uppgick till 56 864 (47 752) MSEK för 
2015. Detta motsvarar en ökning om 19 procent. På aggrege-
rad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, minskade för-
säljningen med 5 procent.1) 

Försäljning per rörelsesegment
Rörelsesegmentet SSAB Special Steels försäljning uppgick till 
14 382 (11 871) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 21 pro-
cent. På aggregerad basis, justerat för förvärvet av 
Rautaruukki, ökade försäljningen med 9 procent. Försälj-
ningsutvecklingen påverkades positivt av en förändrad pro-
duktmix, högre internförsäljning samt positiva valutaeffekter. 
Detta motverkas dock något av lägre volymer.

Försäljningen för SSAB Europe ökade med 44 procent till 
25 517 (17 661) MSEK. På aggregerad basis, justerat för för-
värvet av Rautaruukki, minskade försäljningen med 1 procent. 
Försäljningsutvecklingen förklaras av lägre priser, vilket i sin 
tur motverkades av positiva valutaeffekter samt en bättre 
produktmix.

SSAB Americas försäljning uppgick till 11 936 (13 207) 
MSEK, vilket utgör en minskning med 10 procent. Försälj-
ningsutvecklingen påverkades negativt av lägre priser och 
lägre volymer, vilket dock motverkades något av positiva 
valutaeffekter.

Tibnors försäljning ökade till 7 163 (5 872) MSEK, vilket 
motsvarar en ökning om 22 procent. På aggregerad basis, 
justerat för förvärvet av Rautaruukki, minskade Bolagets för-
säljning med 12 procent. Vidare påverkas jämförelsen av att 
Tibnors finska verksamhet såldes under 2015.

1)  Se not 28 i SSABs årsredovisning för 2015.
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Ruukki Constructions försäljning uppgick till 5 374 (3 252) 
MSEK, vilket motsvarar en ökning med 65 procent. På aggre-
gerad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, minskade 
försäljningen med 14 procent. Försäljningen påverkades av en 
lägre försäljning i Ryssland och Rumänien samt inom seg-
mentet Building Systems.

Bolagets koncernjusteringar och övriga poster rörande 
försäljning uppgick till –7 508 (–4 111) MSEK, vilket motsvarar 
en ökning med 83 procent. På aggregerad basis, justerat för 
förvärvet av Rautaruukki, ökade dessa poster med 15 pro-
cent.

Kostnad sålda varor
Bolagets kostnad sålda varor ökade med 18 procent till 
–52 552 (–44 428) MSEK. Kostnadsökningen förklaras 
främst av förvärvet av Rautaruukki. Vidare ökade kostna-
derna till följd av högre råvarukostnader i stålrörelsen och 
negativ effekt av lagerförändring. 

Försäljnings- och administrationskostnader
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 
–4 636 (–3 728) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24 
procent. Kostnadsökningen förklaras främst av förvärvet av 
Rautaruukki.

Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till 36 (296) 
MSEK vilket motsvarar en minskning med 88 procent. 
Utvecklingen förklaras bland annat av minskade valutakurs-
vinster. 

Intressebolag, resultat efter skatt 
Resultat efter skatt från intressebolag uppgick till 45 (1) 
MSEK. Utvecklingen förklaras av till stor del av förbättrat 
resultat kopplat till Fortaco Oy och Blastech Mobile LLC.

Rörelseresultat
Bolagets rörelseresultat uppgick till –243 (–107) MSEK, vilket 
motsvarar en försämring med –136 MSEK. På aggregerad 
basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, minskade rörel-
seresultat med –332 MSEK från en nivå om 89 MSEK för 
2014.1) Den negativa resultatutvecklingen förklaras av lägre 
priser, negativa valutaeffekter samt sämre kapacitets-
utnyttjande, dock motverkades detta av lägre kostnader. 

Rörelseresultat per rörelsesegment
Rörelseresultatet för SSAB Special Steels ökade med 28 pro-
cent till 662 (518) MSEK. På aggregerad basis, justerat för 
förvärvet av Rautaruukki, minskade resultatet med 9 procent. 
Resultatet påverkades negativt av lägre volymer och nega-
tiva valutaeffekter, vilket dock motverkades något av lägre 
rörliga kostnader samt bättre kapacitetsutnyttjande då den 
andra masugnen i Oxelösund var i bruk under delar av 2015. 

Rörelseresultatet för SSAB Europe uppgick till –175 (145) 
MSEK. På aggregerad basis, justerat för förvärvet av 
Rautaruukki, minskade resultatet med –176 MSEK, från en 
nivå om 1 MSEK 2014, vilket främst förklaras av ökade kostna-
der på grund av omställningen i Luleå samt lägre priser. Dock 
motverkades detta av lägre råmaterialkostnader och fasta 
kostnader.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade med 61 
procent till 428 (1 107) MSEK. Resultatet påverkades negativt 
av lägre priser och lägre volymer, dock motverkat av lägre 
kostnader. 

Rörelseresultatet för Tibnor minskade till –10 (60) MSEK. 
På aggregerad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, 
minskade resultatet med –93 MSEK, från en nivå om 83 MSEK 
2014. Resultatutvecklingen förklaras av lägre volymer och 
sämre bruttomarginaler.

Rörelseresultatet för Ruukki Construction minskade till 18 
(225) MSEK. På aggregerad basis, justerat för förvärvet av 
Rautaruukki, ökade resultatet med 32 MSEK från en nivå om 
–14 MSEK 2014, vilket främst förklaras av högre marginaler 
och lägre fasta kostnader.

Bolagets rörelseresultat påverkades vidare av övriga 
poster, inklusive avskrivningar på övervärden, jämförelseför-
störande poster och koncernjusteringar om –1 166 (–2 162) 
MSEK, vilket innebär en minskning med 46 procent. På aggre-
gerad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, minskade 
dessa poster från en nivå om –1 814 MSEK 2014.

Finansnetto
Finansiella intäkter uppgick till 50 (202) MSEK. Minskningen 
förklaras till stor del av ett försämrat netto för valutakurs-
differenser. Finansiella kostnader uppgick till –978 (–1 684) 
MSEK. Lägre finansiella kostnader förklaras av minskade ned-
skrivningar.

Resultat efter finansnetto uppgick till –1 171 (–1 589) 
MSEK.

Skatt och periodens resultat
Bolagets skatt uppgick till 666 (195) MSEK, vilket till stor del 
utgörs av uppskjuten skatt på underskott.

Periodens resultat uppgick till –505 (–1 394) MSEK.

Kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten ökade 
till 4 444 (1 737) MSEK, trots det försämrade rörelseresultatet. 
Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten 
förklaras till stor del av minskat rörelsekapital i form av varu-
lager och kundfordringar.

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick 
till –2 161 (–1 268) MSEK. Detta förklaras till stor del av inves-
teringsutbetalningar i anläggningar, vilket netto uppgick till 
–2 546 (–1 672) MSEK. Investeringarna är bland annat kopp-
lade till Bolagets masugnar i Luleå och Brahestad.

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
–2 560 (195) MSEK. Detta förklaras till stor del av en negativ 
nettoeffekt av nya lån och återbetalning/amortering av lån 
motsvarande –3 451 (1 497) MSEK.

Finansiell ställning
Bolagets summa eget kapital uppgick till 44 441 (43 879) 
MSEK varav 48 (62) MSEK utgjordes av innehav utan 
bestämmande inflytande. Bolagets nettoskuld minskade till 

1)  Se not 28 i SSABs årsredovisning för 2015.
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23 156 (24 674) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 
 minskade till 52 (56) procent för 2015. Goodwill för Bolaget 
uppgick till 27 871 (26 421) MSEK, vilket motsvarar 33 (29) 
procent av balansomslutningen om 85 158 (89 727) MSEK.

JÄMFÖRELSE RÄKENSKAPSÅREN 2014 
OCH 2013
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående 
år. Givet den omfattande effekten av Bolagets förvärv av 
Rautaruukki kommenteras även utvecklingen på aggregerad 
basis, vilket avser utveckling justerat för förvärvseffekt. 
Aggregerad basis innebär antagande om att Rautaruukki 
varit del av Bolaget sedan 1 januari 2013 och informationen är 
hämtad från Bolagets reviderade årsredovisning 2014, men 
är inte reviderad. Då Bolaget förändrade indelningen av 
rörelsesegment under 2014 har siffror avseende aggregerad 
basis, dvs. justerat för förvärvet av Rautaruukki, för både 
2013 och 2014 hämtats från årsredovisningen 2014.

Försäljning
Bolagets försäljning uppgick till 47 752 (35 022) MSEK vilket 
motsvarar en ökning om 36 procent. På aggregerad basis, 
justerat för förvärvet av Rautaruukki, ökade försäljningen 
med 5 procent.1) Under 2014 ändrade Bolaget sin metod för 
redovisning av fraktintäkter, vilket medförde en ökning av 
försäljningen, men också högre kostnader.

Försäljning per rörelsesegment
Rörelsesegmentet SSAB Special Steels försäljning uppgick till 
11 871 MSEK. På aggregerad basis, justerat för förvärvet av 
Rautaruukki, ökade försäljningen med 3 procent. Försälj-
ningen påverkades av 1 procent högre volymer extern försälj-
ning av plåt och 1 procent högre priser inklusive valutaför-
ändringar. Råstålsproduktionen ökade med 5 procent och 
plåtproduktionen ökade med 9 procent i jämförelse med 
2013. Därtill ökade efterfrågan inom Heavy Transport.

Försäljningen inom rörelsesegmentet SSAB Europe upp-
gick till 17 661 MSEK. På aggregerad basis, justerat för förvär-
vet av Rautaruukki, ökade försäljningen med 5 procent. För-
säljningsutvecklingen förklaras av 5 procent högre volymer 
extern försäljning av plåt och 1 procent högre priser inklusive 
valutaförändringar. Både råstålsproduktionen och plåtpro-
duktionen ökade med 3 procent jämfört med 2013. Leveran-
serna till Automotive ökade under året, då särskilt i Europa, 
medan övriga rörelsesegment var relativt stabila.

SSAB Americas försäljning uppgick till 13 207 MSEK, en 
ökning med 19 procent. Försäljningsutvecklingen förklaras 
främst av 1 procent högre volymer extern försäljning av plåt 
och 10 procent högre priser. Efterfrågan under året var fort-
satt god inom segmentet Heavy Transport. Detta var främst 
drivet av en ökad försäljning av plåt till järnvägsvagnar för 
transport av olja och gas. 

Försäljningen inom rörelsesegmentet Tibnor uppgick till 
5 872 MSEK. På aggregerad basis, justerat för förvärvet av 
Rautaruukki, ökade försäljningen med 1 procent. De totala 
leveranserna minskade under året med 5 procent jämfört 
med 2013. Priserna under 2014 var relativt stabila jämfört 
med 2013. Norge var den marknad där volymerna minskade 
mest, men även på övriga geografiska marknader var leve-
ranserna lägre 2014 jämfört med 2013.

Försäljningen inom rörelsesegmentet Ruukki Construc-
tion uppgick till 3 252 MSEK. På aggregerad basis, justerat för 
förvärvet av Rautaruukki, minskade försäljningen med 6 pro-
cent. Försäljningsutvecklingen förklaras av negativa valuta-
effekter och lägre volymer. Efterfrågan på de flesta markna-
der var något lägre 2014 jämfört med 2013, men särskilt 
Ryssland och Ukraina utvecklades negativt. Detta, i kombina-
tion med en försämrad produktmix, bidrog till lägre priser 
jämfört med föregående år.

Bolagets koncernjusteringar och övriga poster uppgick till 
–4 111 (–4 421) MSEK, vilket motsvarar med minskning med 7 
procent. På aggregerad basis, justerat för förvärvet av 
Rautaruukki, ökade dessa poster med 3 procent.

Kostnad sålda varor
Bolagets kostnad sålda varor uppgick till –44 428 (–33 290) 
MSEK vilket motsvarar en ökning med 33 procent. Utveck-
lingen förklaras främst av förvärvet av Rautaruukki. Vidare 
bidrar även förändrade metodiken för redovisning av frakt-
intäkter till något högre kostnad sålda varor.

Försäljnings- och administrationskostnader
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 
–3 728 (–2 939) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 27 
procent. Ökningen förklaras till stor del av förvärvet av 
Rautaruukki.

Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till 296 (60) 
MSEK. Utvecklingen förklaras bland annat av ett ökat positivt 
netto från valutakursvinster.

Intressebolag, resultat efter skatt 
Resultat efter skatt från intressebolag uppgick till 1 (16) MSEK. 
Utvecklingen förklaras till stor del av negativt resultat för 
 Fortaco Oy.

Rörelseresultat
Bolagets rörelseresultat uppgick till –107 (–1 131) MSEK. På 
aggregerad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, för-
bättrades rörelseresultatet med 948 MSEK.2) Resultatut-
vecklingen förklaras av lägre kostnader i den europeiska 
verksamheten samt högre priser och ökad effektivitet i den 
nordamerikanska verksamheten. Rörelseresultat 2014 
påverkas även av bland annat –291 MSEK nedskrivning av 
goodwill och –186 MSEK engångsavskrivning på övervärde i 
lager och orderbok.

Rörelseresultat per rörelsesegment
SSAB Special Steels rörelseresultat uppgick till 518 MSEK. På 
aggregerad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, 
ökade resultatet med 225 MSEK, vilket främst förklaras av 
lägre råmaterialkostnader. 

SSAB Europes rörelseresultat uppgick till 145 MSEK. På 
aggregerad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, 
ökade resultatet med 823 MSEK, vilket främst förklaras av 
lägre råmaterialkostnader och förbättrade volymer. 

SSAB Americas rörelseresultat uppgick till 1 107 MSEK, en 
ökning med 866 MSEK jämfört med 2013, vilket främst förkla-
ras av högre priser och förbättrad produktivitet.

1)  Se not 28 i SSABs årsredovisning för 2014.
2)  Se not 28 i SSABs årsredovisning för 2014.
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Tibnors rörelseresultat uppgick till 60 MSEK. På aggrege-
rad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, ökade rörel-
seresultatet med 47 MSEK, vilket främst förklaras av lägre 
omkostnader och förbättrad bruttomarginal. 

Rörelseresultatet för Ruukki Construction uppgick till 225 
MSEK. På aggregerad basis, justerat för förvärvet av 
Rautaruukki, minskade rörelseresultatet med –80 MSEK, 
vilket främst förklaras av lägre volymer och valutaförluster.

Bolagets rörelseresultat påverkades vidare av övriga 
poster, inklusive avskrivningar på övervärden jämförelse-
förstörande poster och koncernjusteringar om –2 162 MSEK. 
På aggregerad basis, justerat för förvärvet av Rautaruukki, 
ökade dessa poster från en nivå om –881 MSEK 2013 till 
–1 814 MSEK 2014.

Finansnetto
Finansiella intäkter uppgick till 202 (62) MSEK. Utvecklingen 
förklaras av positivt netto för valutakursdifferenser. Finan-
siella kostnader uppgick till –1 684 (–659) MSEK. Utveck-
lingen förklaras av till stor del av ökade räntekostnader och 
en nedskrivning av aktieägarlån till Fortaco.

Resultat efter finansnetto uppgick till –1 589 (–1 728) 
MSEK. 

Skatt och periodens resultat
Bolagets skatt uppgick till 195 (662) MSEK. Skatten påverka-
des negativt främst genom nedskrivningar av tillgångar som 
ej var skattemässigt avdragsgilla och positivt främst genom 
lägre skattesatser på positiva resultat och högre skattesatser 
på negativa resultat i utländska dotterbolag. Periodens resul-
tat uppgick till –1 394 (–1 066) MSEK. 

Kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten ökade 
något till 1 737 (1 735) MSEK. Det ökade rörelseresultatet 
motverkas av negativt kassaflöde från rörelsekapitalposter 
om –560 (1 369) MSEK.

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten mins-
kade till –1 268 (–716) MSEK. Förändringen förklaras huvud-
sakligen av ökade nettoinvesteringsutbetalningar i anlägg-
ningar –1 672 (–807) MSEK.

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade till 195 
(–1 850) MSEK. Detta förklaras till stor del av en ökad netto-
effekt av nya lån och återbetalning/amortering av lån mot-
svarande 1 497 (–673) MSEK.

Finansiell ställning 
Bolagets summa eget kapital uppgick till 43 879 (27 149) 
MSEK, varav 62 (23) MSEK avsåg innehav utan bestäm-
mande inflytande. Bolagets nettoskuld ökade till 24 674 
(14 833) MSEK och nettoskuldsättningsgraden ökade till 56 
(55) procent per slutet av räkenskapsåret. Goodwill för kon-
cernen uppgick till 26 421 (17 762) MSEK, vilket motsvarar 29 
(32) procent av balansomslutningen på 89 727 (55 936) 
MSEK. Förändringar i eget kapital och balansomslutning 
 förklaras till stor del av förvärvet av Rautaruukki.
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Nedan redovisas SSABs kapitalisering per den 31 mars 2016.
MSEK 31 MARS 2016

Summa kortfristiga räntebärande skulder 6 331
Mot garanti eller borgen 231
Mot säkerhet 244
Utan garanti/borgen eller säkerhet 5 856
Summa långfristiga räntebärande skulder 21 510
Mot garanti eller borgen 2 721
Mot säkerhet 510
Utan garanti/borgen eller säkerhet 18 279
Summa eget kapital 43 777
Aktiekapital 4 833
Reservfond 902
Andra reserver 38 042

Av de 754 MSEK i ställda säkerheter är 510 MSEK kopplat till lån för utsläppsrätter, 
resterande del är säkerheter ställt för övriga lån. Garanti- och borgensåtaganden avser 
huvudsakligen ställda säkerheter kopplade till dotterbolagslån.

NETTOSKULDSÄTTNING
Nedan redovisas SSABs nettoskuldsättning per den 31 mars 
2016.
MSEK 31 MARS 2016

(A) Kassa 2 627
(B) Andra likvida medel –
(C) Lätt realiserbara värdepapper 2
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 2 629
(E) Kortfristiga finansiella fordringar 1 710
(F) Kortfristiga bankskulder 350
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 2 654
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder 3 327
(I) Summa kortfristiga finansiella skulder 
(F)+(G)+(H) 6 331
(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning 
(I)(E)(D) 1 992
(K) Långfristiga banklån 6 066
(L) Emitterade obligationer 12 118
(M) Andra långfristiga skulder1) 3 037
(N) Långfristig finansiell skuldsättning 
(K)+(L)+(M) 21 221
(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) 23 213

1) Inkluderar långfristiga finansiella tillgångar om 289 MSEK.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER
Bolaget hade per 31 mars 2016 ansvarsförbindelser mot-
svarande 2 430 MSEK. Utöver ansvarsförbindelser för dotter-
bolags förpliktelser om 760 MSEK hade Bolaget 1 670 MSEK 
övriga ansvarsförbindelser. Utöver redovisade ansvars-
förbindelser har Bolaget angivit förhållanden som ej föranlett 
redovisning av ansvarsförbindelser. Detta avser en grupp-
talan som anhängiggjordes 2008 i USA mot flera stålprodu-
center, däribland SSAB, med påstående om att dessa skulle 
ha överträtt amerikansk antitrustlagstiftning. Detta genom 
överenskommelser om begränsad stålproduktion i USA under 
åren 2005–2008 i syfte att påverka stålpriserna. Motparten i 
grupptalan består av direkta och indirekta köpare av aktuella 
stålprodukter och dessa begär ett ospecificerat belopp i 
skade stånd av de instämda stålproducenterna. SSAB bestri-
der påstådda anklagelser. För ytterligare information rörande 
grupptalan, se ”Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden” i 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”. 
Bolaget är i övrigt involverat i ett fåtal rättstvister av för verk-
samheten normal karaktär, såsom försäkrings- och garanti-
ärenden samt reklamationer. I bokföringen har hänsyn tagits 
till bedömt utfall av dessa. För ytterligare information rörande 
rättstvister, se ”Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden” i 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.

Kapitalstruktur och annan finansiell 
information
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KREDITFACILITETER, PROGRAM FÖR UPPLÅNING OCH LÅN
Av nedanstående tabell framgår SSABs kreditfaciliteter och lån per den 31 mars 2016.

TYP VALUTA
FACILITETENS STORLEK 

(MILJONER)
REDOVISAD SKULD, 

MSEK FÖRFALL

Kreditfaciliteter
Syndikerad RCF EUR 440 0 april 2017
Syndikerad RCF EUR 240 0 oktober 2018
Bilateral RCF SEK 2 000 0 oktober 2017
Bilateral facilitet SEK 75 0 april 2017
Långfristiga lån
Kapitalmarknadslån EUR, USD och SEK – 10 351 2019–2034
Banklån EUR, USD och SEK – 6 002 2017–2020
Exportfinansiering EUR 7 64 2016
Alabama tax revenue bond USD 217 1 767 2031–2041
Övriga N/A – 3 326
Kortfristiga lån
Kortfristig del av långfristiga skulder EUR, USD och SEK – 2 654 2016
Företagscertifikat EUR, USD och SEK – 3 317 2016–2017
Övriga korta räntebärande skulder EUR, USD och SEK – 360 2016

Kreditavtal
SSABs skuldfinansiering sker främst genom obligations- och 
företagscertifikatprogram samt lån från kreditinstitut. Upplå-
ning med löptider upp till tio år kan göras under ett EMTN-
program (Euro Medium Term Note), medan svenska och 
finska företagscertifikatprogram används för upplåning med 
löptid under ett år. Övre gränsen för EMTN är 2 000 MEUR. 
Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 
5 000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Bola-
gets långsiktiga kreditvärdighet uppgår till B+ och B på kort 
sikt enligt Standard & Poor’s Financial Services LLC. Bolaget 
har även annan typ av skuldfinansiering såsom amerikanska 
”Tax Revenue bonds” och ”Taxable notes”.

Bolagets långfristiga upplåning består till stor del av kapi-
talmarknadslån. Kapitalmarknadslånen har tagits upp till fast 
ränta på nivåer med nominell ränta på 2,90–5,88 procent 
och rörlig ränta som uppgår till IBOR-räntor plus 1,35–3,40 
procent. Räntan på Bolagets exportfinansiering som löper ut 
2016 uppgår till EURIBOR plus 1,50 procentenheter. Räntan 
på Alabama Tax Revenue bonds är i linje med 1 månaders USD 
LIBOR.

Bolagets kortfristiga upplåning består huvudsakligen av 
kortfristiga delar av långfristig upplåning samt av företags-
certifikat. Företagscertifikatens ränta uppgår till cirka 0,4 
procent.

Omförhandling av befintliga kreditfaciliteter och 
ingående av ny revolverande kreditfacilitet
Bolaget har under april 2016 genomfört flera refinansieringar, 
vilket huvudsakligen består av avtal med Crédit Agricole CIB, 
Handelsbanken, Swedbank och Nordea. Delar av dessa refi-
nansieringar är dock villkorade av att nyemissionen genom-
förs. Refinansieringarna innefattar en ny RCF om 300 MEUR 
på 3+1+1 år från Crédit Agricole CIB, Handelsbanken och 
Swedbank. Storleken är möjlig att öka till 440-495 MEUR 
efter syndikering och avtalet innehåller en finansiell kove-
nant, nämligen nettoskulden i relation till eget kapital som 
inte får överstiga 60 procent. Vidare har ett existerande   bila-
teralt lån om 150 MUSD förlängts från juni 2017 till juni 2020, 
och ytterligare ett existerande bilateralt lån om 150 MUSD 
förlängts från juni 2018 till juni 2019. Ett nytt bilateralt lån om 
90 MUSD lån med Svensk Exportkredit till februari 2020 har 
tagits upp i utbyte mot återbetalning av ett existerande bila-
teralt 950 MSEK lån med samma motpart. Förlängning har 
även gjorts av samtliga bankgarantier (cirka 450 MUSD) som 
täcker utestående amerikanska ”Tax Revenue bonds” och 
”Taxable notes” från förfall 2017 till förfall 2018.

UTTALANDE ANGÅENDE 
RÖRELSEKAPITAL
Det är SSABs bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är 
tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande 
tolvmånadersperioden.

FORSKNING OCH UTVECKLING
I tabellen nedan presenteras SSABs kostnader för forskning och utveckling under räkenskapsåren 2013–2015.  
Se även ”Forskning och utveckling” i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”. 
MSEK 2015 2014 2013

Forsknings- och utvecklingssatsningar 277 289 203
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INVESTERINGAR
I tabellen nedan sammanfattas SSABs sammanlagda investeringar under räkenskapsåren 2013–2015 samt för perioden januari–
mars 2016 och 2015. Utöver förvärvet av Rautaruukki 2014 består investeringarna till största del av investeringar i materiella 
anläggningstillgångar.

MSEK JAN–MARS 2016 JAN–MARS 2015 2015 2014 2013

Immateriella anläggningstillgångar 13 9 57 28 4
Materiella anläggningstillgångar 294 485 2 488 1 670 803
Finansiella anläggningstillgångar 15 0 220 1 062 605 
Finansiella anläggningstillgångar (JV) 7 3 36 30 –
Övriga förvärv – – – 18 232 44
Totalt 329 497 2 801 21 022 1 456

Pågående och framtida investeringar
Bolagets investeringar för helåret 2016 väntas bli betydligt 
lägre än 2015, och väntas uppgå till cirka 1,5 miljarder SEK. 
Beslutade investeringar innefattar iordningsställande av 
deponi i Oxelösund om 69 MSEK och investeringar i produk-
tionsanläggningar i Finland om 22 MEUR, varav cirka 10 
MEUR är återstående. Av dessa beslutade investeringar 
bedöms 153 MSEK erläggas under 2016. Samtliga investe-
ringar kommer att finansieras genom utnyttjande av befintlig 
kassa, internt genererade kassaflöden samt inom ramen för 
befintliga kreditfaciliteter eller MTN-program. Bolagets lång-
siktiga genomsnittliga investeringsnivå bedöms uppgå till 
cirka 2 miljarder SEK per år.

Underhållsstopp planeras under 2016 inom segmenten 
SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas. Kost-
nader kopplat till detta förväntas uppgå till 570 MSEK för hel-
året 2016, varav 20 MSEK togs under första kvartalet 2016.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Under första kvartalet 2016 investerades ytterligare 7 MSEK i 
intressebolaget Raahen Voima Oy, ägarandelen är oföränd-
rad.

Under 2015 förvärvades resterande utestående andelar i 
G&G Mining Fabrication Pty Ltd för 0 MSEK. Totalt påverkade 
årets förvärv likvida medel negativt med 36 MSEK.

Under 2015 avyttrades hela den finska verksamheten av 
Tibnor Oy och Plannja Oy samt ägarandelar i Norskt Stål AS 
och Norsk Stål Tynnplater AS. Vidare avyttrades ett Steel 
Service Center i Sverige och ett i Finland.

Under 2014 förvärvades 100 procent av Rautaruukki Oyj 
för en köpeskilling om 14 967 MSEK. För ytterligare informa-
tion om förvärvet av Rautaruukki, se ”Förvärv och avytt-
ringar” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande infor-
mation”. Vidare förvärvades under 2014 även 25 procent av 
aktierna i Manga LNG Oy för en köpeskilling om 30 MSEK, 51 
procent av aktierna i G&G Mining Fabrication Pty Ltd för en 
köpeskilling om 17 MSEK samt 80 procent av aktierna i Wear-
Clad (Pty) Ltd för en köpeskilling om 1 MSEK.

Under 2014 gjordes inga avyttringar.
Under 2013 förvärvades 100 procent av aktierna i JL Steel 

Services Ltd och 19 procent av aktierna i Geha Beheer BV. 
Köpeskillingarna för JL Steel Services Ltd och Geha Beheer 
BV uppgick till 15 MSEK respektive 9 MSEK. Ytterligare förvärv 
genomfördes under året som påverkade koncernens likvida 
medel med –4 MSEK.

Under 2013 avyttrade Tibnor fastigheter vilket genere-
rade en positiv kassaflödeseffekt motsvarande 88 MSEK och 
ett resultat på 73 MSEK.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
SSABs materiella anläggningstillgångar uppgick till 25 955 
(27 109) MSEK per den 31 mars 2016 och består i huvudsak av 
maskiner samt byggnader. Finansiella leasingtillgångar upp-
gick per den 31 december 2015 till 312 (369) MSEK. Leasing-
avgifterna för finansiell leasing 2015 uppgick till 70 (37) 
MSEK. För operationell leasing uppgick leasingavgifterna till 
425 (222) MSEK. Ställda säkerheter för materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 58 MSEK per den 31 mars 2016. 

KÄNSLIGHETSANALYS PER 31 DECEMBER 2015
Nedan presenteras den ungefärliga helårseffekten på resultat efter finansnetto och resultat per aktie för 2015 vid förändring av 
väsentliga faktorer. För information avseende Bolagets hantering av finansiella risker, se not 29 på sidorna FR75–FR80 i Bolagets 
årsredovisning för 2015 som införlivats i detta prospekt genom hänvisning, se ”Införlivande genom hänvisning m.m.” i avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”.

FÖRÄNDRING, % RESULTATEFFEKT, MSEK
EFFEKT PÅ RESULTAT PER 

AKTIE, SEK1)

Plåtpris – stålrörelsen  10 4 300 6,11
Volym – stålrörelsen2) 10 800 1,14
Malmpriser 10 480 0,68
Kolpriser 10 360 0,51
Skrotpriser 10 540 0,77
Räntesats 1 %-enhet 140 0,20
Kronindex3) 5 430 0,61

1) Beräknat på en skattesats om 22 procent.
2) Exklusive påverkan av lägre kapacitetsutnyttjande (underabsorption).
3) Beräknat på SSABs exponering utan valutasäkringar. Om kronan försvagas innebär detta en positiv effekt.
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VÄSENTLIGA TENDENSER
Bolagets resultat under 2015 påverkades främst av det svåra 
marknadsläget, men också av kostnader relaterade till inves-
teringar i masugnssystemet under året. Räkenskapsåret 2015 
kom att kännetecknas av obalanser på den globala stålmark-
naden. Priser på råvaror såsom järnmalm och kol sjönk kraf-
tigt och påverkade priserna på stål negativt. Detta, i kombi-
nation med en kraftigt ökad export av stål från Asien och 
Ryssland, bidrog till stark prispress på Bolagets hemmamark-
nader, trots att den underliggande efterfrågan var stabil. 
Branschen har präglats av låg lönsamhet och möjligheten att 
nå en tillfredställande avkastning har påverkats negativt av 
överkapaciteten i både Europa och Asien. Volymerna för 
Bolagets leveranser ökade dock med 18 procent för helåret 
2015 jämfört med 2014, men under första kvartalet 2016 
minskade volymerna med 2 procent jämfört med första kvar-
talet 2015. Bolaget har under 2015 ägnat resurser åt att rea-
lisera synergier efter förvärvet av Rautaruukki, vilket är den 
viktigaste delen i Bolagets kostnadsbesparingsprogram, där 
Bolagets målsättning är att sänka kostnadsnivån på årsbasis 
med 2,8 miljarder SEK under 2017.

I Nordamerika förväntas den underliggande efterfrågan 
på grovplåt vara relativt oförändrad under det andra kvarta-
let 2016, både för slutkunder och distributörer. Lageravveck-
lingen hos distributörer som pågick under hela 2015 bör vara 
avslutad. Även i Europa bedöms efterfrågan vara stabil under 
andra kvartalet, framförallt i västra Europa medan utveck-
lingen i Östeuropa och Ryssland förväntas vara fortsatt svag. 

De importtullar som redan är beslutade eller under utredning 
bedöms påverka importvolymerna till Nordamerika och 
Europa, och därmed öka möjligheterna för SSAB att få 
avsättning för sina produkter på hemmamarknaderna. För 
höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan vara 
relativt oförändrad under andra kvartalet 2016. Sammanta-
get förväntas SSABs leveranser under andra kvartalet bli 
något högre än under första kvartalet.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR SEDAN 
DEN 31 MARS 2016
Den 6 respektive den 27 april 2016 offentliggjordes att för-
handlingarna om personalneddragningar bland tjänstemän 
(som en del av effektiviseringen efter förvärvet av 
Rautaruukki) i Bolagets finska respektive svenska verksamhet 
är avslutade. Den 22 april 2016 offentliggjordes avsikten att 
genomföra en nyemission om cirka 5 miljarder SEK som stöds 
av Bolagets största aktieägare. I samband med detta har 
Bolaget kommunicerat att likviditetsbehovet och den lång-
fristiga finansieringen säkerställts genom en förlängning av 
löptider för Bolagets lån, kreditfaciliteter och befintliga bank-
garantier. Utöver detta har Bolaget kommunicerat kom-
mande kassaflödesstärkande åtgärder, inklusive försäljning 
av icke-kärnverksamheter. Dessa åtgärder samlat förväntas 
minska Bolagets nettoskuld med cirka 10 miljarder SEK och 
nettoskuldsättningsgrad till 30 procent till slutet av 2017. 
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STYRELSE
Enligt SSABs bolagsordning ska styrelsen bestå av fem till tio bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver har arbetstagarorgani-
sationer enligt lag rätt att utse tre ledamöter samt lika många suppleanter. Styrelsen består för närvarande av åtta bolagsstäm-
movalda ledamöter (valda av årsstämman i april 2016 för tiden intill slutet av årsstämman 2017) samt tre ledamöter med tre 
suppleanter utsedda av svenska arbetstagarorganisationer.

NAMN FUNKTION INVALD OBEROENDE
REVISIONS
UTSKOTTET

ERSÄTTNINGS
UTSKOTTET AKTIEINNEHAV1)

Bengt Kjell Ordförande 2015 Nej2) √ √  50 000 B-aktier
Petra Einarsson Ledamot 2014 Ja 10 000 B-aktier
Matti Lievonen Ledamot 2014 Ja √ 4 315 A-aktier

11 018 B-aktier
Martin Lindqvist Ledamot, VD och 

koncernchef
2011 Nej3) 11 709 A-aktier

5 400 B-aktier
Annika Lundius Ledamot 2011 Nej2) √ 7 000 B-aktier
John Tulloch Ledamot 2009 Nej3) √ 10 000 A-aktier

5 000 B-aktier
Lars Westerberg Ledamot 2006 Ja √ 10 000 B-aktier
Marika Fredriksson Ledamot 2016 Ja √ –
Jimmy Gustavsson Ledamot* 2016 – –
Sture Bergvall Ledamot* 2005 – 250 A-aktier
Tomas Westman Ledamot* 2015 – –
Tomas Jansson Suppleant* 2014 – –
Patrick Sjöholm Suppleant* 2011 – 2 900 A-aktier
Tomas Karlsson Suppleant* 2015 – –

*  Arbetstagarrepresentant.
1)  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 30 april 2016 med därefter kända förändringar.
2)  Ej oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget.
3)  Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. 

Styrelse, koncernledning och revisor

Bengt Kjell
Född 1954. Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 
2015. Ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revi-
sionsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Diplomerad från 
Handelshögskolan i Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Expandum 
Invest AB och Hemfosa Fastigheter AB. Vice styrelseordfö-
rande i Indutrade AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, ICA 
Gruppen AB och Pandox AB med flera.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande 
i Skånska Byggvaror Group AB. Styrelseledamot och VD i AB 
Handel och Industri. Styrelseledamot i Helsingborgs Dagblad 
AB, Höganäs AB, Nordic Tankers Holding AB, Plastal Industri 
AB och Swegon AB med flera. Vice VD (samt t.f. VD) i AB Indu-
strivärden. Senior partner i Navet AB.
Innehav: 50 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, 
men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Petra Einarsson
Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen 
från Uppsala universitet. Tidigare haft ett flertal ledande 
befattningar inom AB Sandvik Materials Technology, bland 

annat som ekonomidirektör och chef för produktområdena 
Strip och Tube.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Industriar-
betsgivarna i Sverige service AB och i Stål och Metall Arbets-
givareförbundet samt fullmäktigeledamot i Jernkontoret. 
Medlem av koncernledningen i Sandvik AB som chef för 
affärsområdet Sandvik Materials Technology.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 10 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
respektive Bolagets större aktieägare.

Matti Lievonen
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2014. Medlem i ersätt-
ningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Högskoleingenjörs-
examen från Savonia University of Applied Sciences i Kuopio, 
Finland, executive MBA-examen från Aalto-universitetet i 
Helsingfors, Finland. Bergsråd.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Nynäs AB 
samt ordförande i Supervisory Board i Ilmarinen Mutual Pen-
sion Insurance Company. Vice ordförande i Chemical Industry 
Federation of Finland. Styrelseledamot i Advisory Board of 
National Emergency Supply Agency (Finland), Finnish Busi-
ness and Policy Forum EVA och Supervisory Board of the Fin-
nish Fair Corporation. VD och koncernchef i Neste Abp.
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Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Vice ordförande i 
Confederation of European Paper Industries. Styrelseleda-
mot i Finlands Näringsliv EK, Rautaruukki Oyj, Finnish Oil and 
Gas Federation och EUROPIA. Flera ledningsbefattningar i 
UPM-Kymmene.
Innehav: 4 315 A-aktier och 11 018 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
respektive Bolagets större aktieägare.

Martin Lindqvist
Född 1962. Styrelseledamot sedan 2011 samt VD och kon-
cernchef sedan 2011.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen 
från Uppsala universitet. Flertal ledande befattningar inom 
SSAB bland annat som affärsområdeschef i SSAB EMEA AB 
samt ekonomi- och finansdirektör i SSAB. Chefscontroller på 
NCC AB. 
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Industriar-
betsgivarna i Sverige service AB samt Stål och Metall Arbets-
givareförbundet. Styrelseledamot i BasEl i Sverige AB, Indu-
strikraft i Sverige AB, Svenskt Näringsliv och fullmäktigeleda-
mot i Jernkontoret.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
Indutrade AB.
Innehav: 11 709 A-aktier och 5 400 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men 
inte till Bolaget och bolagsledningen.

Annika Lundius
Född 1951. Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i revisions-
utskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juris kandidatexa-
men från Lunds universitet. Tidigare rättschef och finansråd 
på Finansdepartamentet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i AB Industri-
värden, Aktiebolaget Gerd & Co, AMF Pensionsförsäkring AB 
och Kvinvest AB. 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
Ratio, Självregleringen i Sverige Service AB. Vice VD för 
Svenskt Näringsliv.
Innehav: 7 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, 
men inte till Bolagets större aktieägare.

John Tulloch
Född 1947. Styrelseledamot sedan 2009. Medlem i ersätt-
ningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i 
agronomi från Canterbury University i Christchurch, Nya Zee-
land och masterexamen i lantbruksekonomi från University of 
Manitoba i Winnipeg, Kanada. Tidigare Executive Vice Presi-
dent, Steel & Chief Commercial Officer i IPSCO och Executive 
Vice President i SSAB och President i Division IPSCO.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Russel Metals 
Inc.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 10 000 A-aktier och 5 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men 
inte till Bolaget och bolagsledningen.

Lars Westerberg
Född 1948. Styrelseledamot sedan 2006. Ordförande i revi-
sionsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexa-
men från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och civil-
ekonomexamen från Stockholms universitet.
Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Lars 
Westerberg AB. Styrelseledamot i AB Volvo, Meda AB, Plastal 
Holding AB, ReformTech Heating Holding AB, Sandvik AB, 
Stena AB och Westbarn Holding AB. 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande 
i Autoliv Inc., Husqvarna AB och Vattenfall AB. VD och kon-
cernchef i Gränges AB.
Innehav: 10 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
respektive Bolagets större aktieägare.

Marika Fredriksson
Född 1963. Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisions-
utskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master i företags-
ekonomi från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Fin-
land.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ÅF AB. Eko-
nomi- och finanschef i Vestas Wind System A/S. 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
Ferronordic Machines AB. Styrelsesuppleant i Närsjö Åkeri AB. 
Ekonomi- och finansdirektör i Autoliv AB och Gambro AB 
samt finans- och strategichef i Volvo Construction Equip-
ment.
Innehav: –
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
respektive Bolagets större aktieägare.

Jimmy Gustavsson
Född 1980. Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) 
sedan 2016. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Smältare inom SSAB 
Special Steels.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: –

Sture Bergvall
Född 1956. Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) 
sedan 2005.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Elektriker inom 
SSAB Europe.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 250 A-aktier.

Tomas Westman
Född 1955. Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) 
sedan 2015.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: RM-samordnare 
inom SSAB Europe.
Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i AB Lind-
bergs Konst & Ramar. 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: –
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Tomas Jansson
Född 1966. Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) 
sedan 2014. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Säljkoordinator 
inom SSAB Europe.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: –

Patrick Sjöholm
Född 1965. Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) 
sedan 2011.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Systemkonstruktör 
inom SSAB Special Steels.

Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 2 900 A-aktier.

Tomas Karlsson
Född 1962. Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) 
sedan 2015.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Underhållsmekani-
ker inom SSAB Europe.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Luleå Hamn 
AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: –

KONCERNLEDNING

NAMN BEFATTNING
INGÅR I KONCERN
LEDNINGEN SEDAN

ANSTÄLLD INOM 
KONCERNEN SEDAN AKTIEINNEHAV1)

Martin Lindqvist VD och koncernchef 2001 1998 11 704 A-aktier  
5 400 B-aktier 

Olavi Huhtala Divisionschef SSAB Europe 2014 1987 17 578 A-aktier  
44 873 B-aktier

Charles Schmitt Divisionschef SSAB Americas 2011 1990 –
Per Olof Stark Divisionschef SSAB Special Steels 2014 1983 2 000 A-aktier
Jonas Bergstrand Executive Vice President Juridik & Strategi 2006 2006 10 000 B-aktier
Håkan Folin Ekonomi- och finansdirektör  2013 2006 5 000 B-aktier
Taina Kyllönen Kommunikationsdirektör 2014 2004 6 188 A-aktier  

15 798 B-aktier
Maria Långberg Personal- och Hållbarhetsdirektör 2016 2013 2 000 B-aktier
Martin Pei Teknisk direktör 2007 2001 300 A-aktier  

700 B-aktier

1)  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 30 april 2016 med därefter kända förändringar.

Martin Lindqvist
VD och koncernchef sedan 2011, medlem av koncernled-
ningen sedan 2001.
För ytterligare information om Martin Lindqvist se ”Styrelse” 
ovan.

Olavi Huhtala
Född 1962. Divisionschef SSAB Europe, medlem av koncern-
ledningen sedan 2014. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexa-
men från Tammerfors tekniska universitet, Finland. Tidigare 
Executive Vice President i Ruukki Metals, President i Ruukki 
Fabrication samt ledande befattningar inom försäljning och 
produktion i Rautaruukki Metform.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Associa-
tion of Finnish Steel and Metal Producers. Vice styrelseordfö-
rande i Componenta Oyj. Styrelseledamot i Helens Rör AB 
och Federation of Finnish Technology Industries.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 17 578 A-aktier och 44 873 B-aktier.

Charles Schmitt
Född 1959. Divisionschef SSAB Americas, medlem av kon-
cernledningen sedan 2011. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i 
företagsekonomi från University of Texas at Arlington, USA, 
tvåårigt stipendium på American Iron and Steel Institute, 

USA. Tidigare ett flertal befattningar inom US Steel Corpora-
tion och ansvarig för verksamheten i Latinamerika inom SSAB 
Americas.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i American 
Iron and Steel Institute och styrelseledamot i Metals Service 
Center Institute Chicago.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: –

Per Olof Stark
Född 1954. Divisionschef SSAB Special Steels, medlem av 
koncernledningen sedan 2014. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexa-
men från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tidigare 
chef för affärsenheten i SSAB Wear Services, VD för helägda 
dotterbolaget Plannja, marknadschef för den tidigare grov-
plåtsdivisionen i SSAB, affärsområdeschef i Europa och USA, 
chef för global marknadsföring och chef för försäljning och 
produktutveckling i SSAB Plate.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 2 000 A-aktier.
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Jonas Bergstrand
Född 1965. Executive Vice President, Juridik & Strategi, 
medlem av koncernledningen sedan 2006. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juris kandidat-
examen från Uppsala universitet. Tidigare bolagsjurist inom 
ABB AB, OM Gruppen AB och Ericsson Radio Systems.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå AB.
Innehav: 10 000 B-aktier.

Håkan Folin
Född 1976. Ekonomi- och finansdirektör, medlem av kon-
cernledningen sedan 2013. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörs-
examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tidi-
gare ekonomichef för SSAB APAC AB, Tibnor AB och chef för 
affärsutveckling i SSAB. Styrelseledamot i ett flertal bolag 
inom SSAB-koncernen.
Andra pågående uppdrag: – 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande 
i Fastighets Aktiebolaget Kardborren och Svenska Stålbyg-
gen Falköping AB.
Innehav: 5 000 B-aktier.

Taina Kyllönen
Född 1967. Kommunikationsdirektör, medlem av koncern-
ledningen sedan 2014. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i 
nationalekonomi från Handelshögskolan vid Aalto-universi-
tetet i Helsingfors, Finland. Tidigare Senior Vice President, 
Marketing & Communication, Senior Vice President, Marke-
ting samt Vice President, Communication & Brand i 
Rautaruukki Abp. Vice President, Investor Relations i Metso 
Oy och Rauma Oy.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 6 188 A-aktier och 15 798 B-aktier.

Maria Långberg
Född 1970. Personal- och Hållbarhetsdirektör, medlem av 
koncernledningen sedan 2016. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen 
från Uppsala universitet, MBA-examen från Handelshögsko-
lan i Stockholm. Tidigare VD för SSAB Merox AB, kommunika-
tionsdirektör för SSAB, seniorkonsult JKL AB och kommunika-
tionsdirektör för Gambro AB
Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i LångMed 
Invest AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 2 000 B-aktier.

Martin Pei
Född 1963. Teknisk direktör, medlem av koncernledningen 
sedan 2007. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknologie doktors-
examen i metallurgi från Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Tidigare affärsområdeschef för SSAB APAC AB, 
teknisk direktör för SSAB, chef för forskning och utveckling i 
SSAB och chef för stålämnesproduktionen i SSAB Plate.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Svenska 
Handelskammaren i Kina.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 300 A-aktier och 700 B-aktier.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSE OCH 
KONCERNLEDNING
Samtliga styrelseledamöter och koncernledningen kan nås 
via Bolagets adress, Box 70, 101 21 Stockholm.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseleda-
möterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen 
ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något 
bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av 
dem har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning 
eller likvidation under de senaste fem åren förutom Lars Wes-
terberg som är styrelseledamot i Plastal Holding AB där ett 
konkursförfarande inleddes i mars 2009. Inte heller har 
någon anklagelse och/eller sanktion utfärdats av i lag eller 
förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända 
yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de 
senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits 
av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos ett bolag. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har några privata intressen som kan stå i strid med SSABs 
intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseleda-
möter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i 
SSAB genom aktieinnehav.

REVISOR
PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stock-
holm) är Bolagets revisor sedan 2003, med Magnus 
 Svensson Henryson som huvudansvarig revisor sedan 2012. 
Magnus Svensson Henryson är auktoriserad revisor och 
medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige. 

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning inom SSAB
SSABs bolagsstyrning är baserad på svensk lagstiftning, 
SSABs bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning och 
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra till-
lämpliga regler och rekommendationer. Svensk kod för 
bolagsstyrning bygger på principen ”följ eller förklara”. Den 
innebär att ett bolag som tillämpar koden inte vid varje tillfälle 
måste följa varje regel i koden, förutsatt att en förklaring till 
varje avvikelse lämnas. SSAB tillämpar Svensk kod för 
bolagsstyrning, med undantag för huvudregeln i punkt 9.2 i 
bolagskoden som föreskriver att de bolagsstämmovalda sty-
relseledamöterna som ingår i ersättningsutskottet ska vara 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Eftersom John Tulloch bedömts som beroende i förhållande 
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till Bolaget utgör således hans medverkan i ersättningsut-
skottet en avvikelse från kodens regel. Bolaget bedriver 
numera en omfattande internationell verksamhet med 
många medarbetare utanför Sverige, inte minst i Nordame-
rika. John Tulloch har lång erfarenhet från seniora chefsposi-
tioner i den nordamerikanska stålindustrin. Hans kunskap om 
ersättningsprinciper och ersättningsstrukturer i främst nord-
amerikansk stålindustri utgör ett mycket värdefullt bidrag till 
utskottets samlade förmåga att hantera internationella 
ersättningsfrågor på ett ändamålsenligt och rationellt sätt. 
Bolaget har därför gjort bedömningen att värdet av John 
 Tullochs medverkan i ersättningsutskottet överväger de 
eventuella nackdelar som följer av att han inte anses obero-
ende gentemot Bolaget.

Styrelsens utskott
Styrelsen har inom sig upprättat två beredande utskott, 
ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Ersättningsutskottet består av Bengt Kjell (ordförande), 
Matti Lievonen och John Tulloch. Utskottet ansvarar för att 
lämna förslag till styrelsen om verkställande direktörens lön 
och övriga anställningsvillkor, fastställa löner och anställ-
ningsvillkor för övriga koncernledningen samt ge ramar för 
löner och anställningsvillkor för övriga ledande befattnings-
havare. Bland ersättningsutskottets uppgifter ingår i övrigt 
att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, 

att bereda styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av 
lön och annan ersättning till VD och övriga bolagsledningen 
samt att följa och utvärdera tillämpningen av dessa. Ersätt-
ningsutskottet ska också följa och utvärdera program för rör-
liga ersättningar till bolagsledningen.

Revisionsutskottet består av Lars Westerberg (ordfö-
rande), Bengt Kjell, Marika Fredriksson och Annika Lundius. 
Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrel-
sen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporte-
ringen. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att sty-
relsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets 
arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för 
beslut. Utskottet träffar fortlöpande Bolagets revisorer, 
utvärderar revisionsinsatserna samt fastställer riktlinjer för 
vilka tilläggstjänster Bolaget får upphandla från Bolagets 
revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman i april 2016 beslutade att arvode ska utgå med 
1 650 000 SEK till styrelsens ordförande samt 550 000 SEK 
till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i 
koncernen. Därutöver beslutade stämman att ersättning för 
utskottsarbete ska utgå med 100 000 SEK med undantag för 
uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska 
ersättas med 125 000 SEK.

I tabellen nedan redovisas det arvode som utgick till stämmovalda styrelseledamöter för perioden 2015–2016.

SEK FUNKTION STYRELSEARVODE
ARVODE 

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
ARVODE 

REVISIONSUTSKOTT SUMMA

Bengt Kjell Ordförande 1 650 000 100 000 100 000 1 850 000
Petra Einarsson Ledamot 550 000 – – 550 000
Kim Gran Ledamot 550 000 100 000 – 650 000
Matti Lievonen Ledamot 550 000 – – 550 000
Martin Lindqvist Ledamot, VD och koncernchef – – – –
Annika Lundius Ledamot 550 000 – 100 000 650 000
John Tulloch Ledamot 550 000 100 000 – 650 000
Lars Westerberg Ledamot 550 000 – 125 000 675 000
Totalt 4 950 000 300 000 325 000 5 575 000

Ersättning till koncernledningen
Ersättning till koncernledningen utgörs av fast lön, eventuella rörliga lönedelar samt övriga förmåner såsom tjänstebil och pen-
sion.

Till VD och övriga koncernledningen utgick lön och annan ersättning för 2015 enligt tabellen nedan. 

SEK FAST LÖN1)

ÖVRIGA 
FÖRMÅNER2)

KORTFRISTIG 
RÖRLIG LÖNEDEL3)

LÅNGSIKTIG 
RÖRLIG LÖNEDEL3)

PENSIONS
KOSTNADER4) SUMMA

VD och koncernchef 9 300 000 300 000 400 000 – 3 900 000 13 900 000
Övriga ledande 
befattningshavare* 27 800 000 2 300 000 4 000 000 500 000 8 000 000 42 600 000
Totalt 37 100 000 2 600 000 4 400 000 500 000 11 900 000 56 500 000

*    Koncernledning, utöver VD, uppgick till nio personer under 2015 efter att Mikael Nyquist och Marko Somerma lämnat koncernledningen den 10 februari 2015.
1)   För 2015 ingår för VD utbetalning avseende avlösen av sparade men ej nyttjade semesterdagar samt semesterersättning med 100 000 SEK samt kostnadsersättning för tjänstebostad 

med 200 000 SEK.
2)  Avser främst bil- och bensinförmån samt bostadsförmån, men här ingår även ersättning för ökade levnadsomkostnader för den koncernledningsmedlem som varit stationerad i Asien.
3)   Beloppen avser utbetalningarna under verksamhetsåret, vilken intjänats tidigare år. På grund av att ersättningen inte är känd vid bokslutstillfället, dels på grund av att jämförelse görs med 

konkurrenter som ännu inte redovisats sina siffror, dels på grund av att styrelsen kan besluta att sänka ersättningen om särskilda skäl föreligger, så redovisas endast ersättningar i denna 
kolumn det år utbetalning skett. Bokförda rörliga lönedelar för hela koncernledningen uppgick till 16,2 MSEK.

4)  Totala avsatta eller upplupna belopp för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst till nuvarande koncernledningen uppgick till 6,46 MSEK per den 31 december 2015.

För ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om sex månader vid egen uppsägning, utan rätt till avgångsvederlag. Vid 
uppsägning från Bolagets sida är uppsägningstiden 12 månader. I en sådan situation utgår avgångsvederlag motsvarande tolv 
månadslöner till VD och motsvarande sex till tolv månadslöner till övriga koncernledningen. 
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AKTIEINFORMATION
Enligt SSABs bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 
4 800 000 000 och högst 19 200 000 000 SEK, fördelat på 
lägst 545 000 000 och högst 2 180 000 000 aktier. Bolaget 
har två aktieslag, A-aktier som berättigar till en (1) röst och 
B-aktier som berättigar till en tiondels (1/10) röst. Bolagets 
registrerade aktiekapital uppgick per den 31 december 2015 
till 4 833 360 488 SEK, fördelat på 304 183 270 A-aktier och 
245 062 240 B-aktier, totalt 549 245 510 aktier 
(549 245 510 aktier per den 1 januari 2015) med ett kvot-
värde om 8,80 SEK per aktie. Aktierna i SSAB är utfärdade 
enligt svensk rätt, fullt betalda och denominerade i SEK. 

Inga förändringar av antalet aktier har skett sedan den 31 
december 2015. Förestående nyemission kommer, vid full-
teckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 
549 245 510 aktier till 1 029 835 326 aktier, vilket motsvarar 
en ökning om cirka 87,5 procent. För de aktieägare som 
avstår att teckna aktier i nyemissionen uppkommer en 
utspädningseffekt om totalt högst 480 589 816 nya aktier, 
motsvarande 46,7 procent av det totala antalet aktier och 
cirka 12,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter 
nyemissionen. 

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL 
AKTIERNA

Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse 
skett ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbla-
det. Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som är 
införd i SSABs aktiebok fem vardagar före stämman samt 
anmäler sitt deltagande till Bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman.

Rösträtt
Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B 
medför en tiondels (1/10) röst. Varje röstberättigad får vid 
bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller 
henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträt-
ten.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier av serie A och serie B har ägare av 
aktier av serie A och serie B som huvudregel företrädesrätt 

att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det 
antal aktier innehavaren äger. Beslutar Bolaget att genom 
kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast 
av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om 
deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut 
äger. Det finns dock inga bestämmelser i Bolagets bolagsord-
ning som begränsar möjligheten att, i enlighet med bestäm-
melserna i aktiebolagslagen, emittera nya aktier, tecknings-
optioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och 
till eventuellt överskott vid likvidation.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 
utbetalas genom Euroclears försorg. Utdelning får endast ske 
med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full 
täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om 
utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav 
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på stor-
leken av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den så 
kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna 
inte besluta om utdelning av ett större belopp än styrelsen 
föreslagit eller godkänt. Se även ”Utdelningspolicy” nedan.

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolags-
stämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är 
registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda 
aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdel-
ningsbeloppet och begränsas i tiden endast genom regler om 
tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbelop-
pet SSAB. Varken aktiebolagslagen eller SSABs bolagsord-
ning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning 
till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begräns-
ningar som följer av bank- eller clearingsystem i berörda 
jurisdiktioner, sker utbetalning till sådana aktieägare på 
samma sätt som till aktieägare med hemvist i Sverige. För 
aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår 
dock normalt svensk kupongskatt, se ”Vissa skattefrågor i 
Sverige” under avsnittet ”Vissa skattefrågor”.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Av nedanstående tabell framgår aktiekapitalets utveckling 
sedan den 1 januari 2013. 

ÅR HÄNDELSE
ÄNDRING ANTAL 

A–AKTIER
ÄNDRING ANTAL 

B–AKTIER
ÄNDRING 

AKTIEKAPITAL, SEK
TOTALT ANTAL 

AKTIER
TOTALT 

AKTIEKAPITAL, SEK
KVOTVÄRDE, 

SEK

2014 Nyemission 63 417 438 161 839 297 1 982 734 468 549 245 510 4 833 360 488 8,80
2016 Förestående 

nyemission
– 480 589 816 4 229 190 380,80 1 029 835 326 9 062 550 868,80 8,80

Aktiekapital och ägarförhållanden
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ÄGARSTRUKTUR
Per den 30 april 2016 hade SSAB cirka 100 000 aktieägare. Största aktieägare var AB Industrivärden, med cirka 11,6 procent av 
det totala antalet aktier och cirka 19,2 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Nedan visas Bolagets största aktieägare, 
ägarstruktur i förhållande till innehavets storlek samt ägandet fördelat på land per den 30 april 2016.

Större aktieägare per den 30 april 2016

ÄGARE/FÖRVALTARE/DEPÅBANK ANTAL AAKTIER ANTAL BAKTIER ANDEL AKTIER, % ANDEL RÖSTER, %

AB Industrivärden 63 105 972 754 985 11,63 19,22
Solidium Oy 26 448 015 67 517 020 17,11 10,10
Loussavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 12 344 064 – 2,25 3,76
Invesco Funds 9 140 668 – 1,66 2,78
Swedbank Robur fonder 5 105 356 6 508 373 2,11 1,75
Handelsbanken Fonder 4 341 610 52 201 0,80 1,32
Catella Fondförvaltning 3 100 000 – 0,56 0,94
Svea Ekonomi AB 3 053 000 – 0,56 0,93
SEB Investment Management 2 978 382 193 289 0,58 0,91
Folksam 2 170 476 1 720 919 0,71 0,71
Totalt tio största aktieägarna 131 787 543 76 746 787 37,97 42,43
Övriga aktieägare 172 395 727 168 315 453 62,03 57,57
Totalt 304 183 270 245 062 240 100,00 100,00

Källa: Euroclear Sweden.

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (så kallad flaggning) fem procent av samtliga aktier eller av röste-
talet för samtliga aktier.

Ägarstruktur per den 30 april 2016

INNEHAV, ANTAL 
AKTIER

ANDEL 
AKTIEÄGARE, % ANDEL AKTIER, %

 1–500  48,56 1,83
501–1 000 18,41 2,67
1001–5 000 26,94 10,49
5001–10 000 3,35 4,55
10 001–15 000 0,96 2,21
15 001–20 000 0,54 1,79
20 001– 1,25 76,49
Totalt 100,00 100,00

Källa: Euroclear Sweden.

Ägande fördelat på land per den 30 april 2016

ANDEL AKTIER, %

Sverigeboende 50,88
Övriga Norden 32,46
Övriga Europa (exkl. Sverige och Norden) 13,66
USA 2,66
Övriga världen 0,34
Totalt 100,00

Källa: Euroclear Sweden.

NOTERING 
SSAB-aktien är sedan 1989 noterad på Nasdaq Stockholm 
(tidigare Stockholmsbörsen) och på Nasdaq Helsinki (tidigare 
Helsingforsbörsen) sedan 2014. Aktien handlas på Large 
Cap-listan under kortnamnen SSABA och SSABB på Nasdaq 
Stockholm samt under kortnamnen SSABAH och SSABBH på 
Nasdaq Helsinki.

AKTIERELATERADE 
INCITAMENTSPROGRAM M.M.
Bolaget har inga aktierelaterade incitamentsprogram. Bola-
get har dock ett koncerngemensamt långfristigt incitaments-
program som infördes 2011 och omfattar maximalt 150 nyck-
elpersoner, däribland Bolagets VD och övriga ledande befatt-
ningshavare. Programmet löper i rullande treårsperioder, är 
kontantbaserat och kopplat till totalavkastningen på SSAB-
aktien i förhållande till en jämförelsegrupp av Bolagets kon-
kurrenter. Programmet har införts i syfte att främja Bolagets 
förmåga att rekrytera och behålla särskilt viktiga medarbe-
tare.

För deltagare i programmet utanför Nordamerika är 
utfallet maximerat till mellan 18–30 procent av den fasta 
lönen. Maximalt utfall för deltagare i Nordamerika är i linje 
med de begränsningar som gällt enligt deras tidigare program 
och för dem är programmet även kopplat till SSAB Americas 
resultat samt avkastning på sysselsatt kapital. Den totala 
årliga kostnaden för programmet är vid målutfall 24 MSEK 
och vid maximalt utfall 48 MSEK, varav cirka två tredjedelar 
utgör kostnaden för deltagare i Nordamerika.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
SSABs bolagsordning innehåller ett så kallat avstämningsför-
behåll och Bolagets aktier är anslutna till det elektroniska 
värdepapperssystemet med Euroclear (Euroclear Sweden AB, 
Box 191, Klarabergsviadukten 63, 101 23 Stockholm, Sweden) 
som central värdepappersförvarare. De aktier som handlas 
på Nasdaq Helsinki är även anslutna till det finska värdepap-
perssystemet (Euroclear Finland Oy, PO Box 1110, 00101 Hel-
sinki, Finland). Aktierna är registrerade på person. Inga aktie-
brev har utfärdats för aktierna eller kommer att utfärdas för 
de nya aktierna. ISIN-koden för aktierna i SSAB är 
SE0000171100 för aktier av serie A och SE0000120669 för 
aktier av serie B.
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AKTIEÄGARAVTAL M.M.
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägarav-
tal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i Bolaget 
som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Styrelsen 
känner inte heller till några överenskommelser eller motsva-
rande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

Aktierna i SSAB är inte föremål för erbjudande som läm-
nats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden 
ifråga om SSABs aktier under det innevarande eller det före-
gående räkenskapsåret.

UTDELNINGSPOLICY
Utdelningen ska anpassas till den genomsnittliga resultatni-
vån över en konjunkturcykel och långsiktigt utgöra cirka 50 
procent av vinsten efter skatt, med hänsyn tagen till netto-
skuldsättningsgraden. Utdelning ska även kunna användas 
för att anpassa kapitalstrukturen.

Utdelningshistorik

SEK 2015 2014 2013

Utdelning per aktie – – –
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§ 1
Bolagets firma är SSAB AB (publ). Bolagets firma lyder på 
engelska språket SSAB Corporation.

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indi-
rekt – äga och förvalta fast och lös egendom, utveckla, fram-
ställa, förädla och sälja samt i övrigt idka handel och driva 
näring med produkter av järn, stål och andra metaller samt 
idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.800.000.000 kronor och 
högst 19.200.000.000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 545.000.000 st och högst 
2.180.000.000 st. Aktierna skall kunna utges i två serier, 
betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna 
utges till ett antal av högst 2.180.000.000 st och aktier av 
serie B till ett antal av högst 2.180.000.000 st. Aktie av serie 
A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en tiondels 
(1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför 
samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

§ 6
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av 
aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som 
inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samt-
liga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte 
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsi-
diär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A 
eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhål-
lande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som 
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nyteck-
nas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att 
teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som 
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränk-
ning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 
kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt.

Om vid fondemission nya aktier skall utges, skall aktier av 
serie A och serie B emitteras i förhållande till det antal aktier 
av respektive slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de 
gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag 
i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. Vad nu sagts skall 
inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 
fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, 
ge ut aktier av nytt slag.

§ 7
Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än 
bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst fem och högst 
tio ledamöter.

§ 8
Bolaget skall ha en eller två revisorer eller ett eller två regist-
rerade revisionsbolag.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer 
att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas 
av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i 
samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport 
eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra 
villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än 
pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion 
eller delning av aktiebolag.

§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att 
kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och i 
Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolags-
stämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan fram-
ställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget helst 
före kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, 
varvid antalet biträden även skall uppges. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar-
afton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman.

§ 10
Bolagsstämma skall hållas i Borlänge, Luleå, Oxelösund eller 
Stockholm.

Bolagsordning
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§ 11
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behand-
ling:
1.  val av ordförande vid stämman,
2.  upprättande och godkännande av röstlängd,
3.  godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
4.  val av en eller två justeringsmän,
5.  prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6.   framläggande av årsredovisningen och revisionsberättel-

sen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsbe-
rättelsen,

7.   beslut om
   a)   fastställelse av resultaträkningen och balansräk-

ningen samt koncernresultaträkningen och koncern-
balansräkningen,

   b)   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen,

   c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl-
lande direktören,

8.   fastställande av arvoden styrelsens ordförande och leda-
möter samt revisorerna,

9.   bestämmande av antalet styrelseledamöter och reviso-
rer,

10.   val av styrelsens ordförande och ledamöter samt, i före-
kommande fall, revisor eller revisorer,

11.   annat ärende som ankommer på stämman enligt aktie-
bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregis-
ter enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.
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ALLMÄN BOLAGS OCH 
KONCERNINFORMATION
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är SSAB AB (publ). 
SSABs organisationsnummer är 556016-3429 och styrelsen 
har sitt säte i Stockholms kommun. Bolaget bildades i Sverige 
den 5 oktober 1918 och registrerades hos Bolagsverket den 
18 oktober 1918. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan dess. 
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551).

SSAB är moderbolag i Koncernen, som består av cirka 20 
direktägda dotterbolag i cirka 10 länder, vilka i sin tur innehar 
cirka 130 dotterbolag varav merparten är helägda. Vidare 
innehas vissa intressebolag och joint ventures. I tabellen 
nedan redovisas de viktigaste koncernföretagen. Koncernens 
innehav i intresseföretag är inte av väsentlig betydelse för 
SSABs finansiella ställning eller resultat.

DOTTERFÖRETAG LAND
ANDEL AKTIER 

OCH RÖSTER, %

Plannja AB Sverige 100
SSAB EMEA AB Sverige 100
Tibnor AB Sverige 100
SSAB Technology AB Sverige 100
SSAB Americas Holding AB Sverige 100
SSAB APAC Holding AB Sverige 100
SSAB Central Inc. Kanada 100
SSAB US Holding Inc. USA 100
Western Steel Limited Kanada 100
Rautaruukki Oyj Finland 100
SSAB Finance UK Storbritannien 100
SSAB Finance Brussels Belgien 100

VÄSENTLIGA AVTAL
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som 
SSAB ingått under de senaste två åren samt andra avtal som 
SSAB ingått och som innehåller rättigheter eller förpliktelser 
som är av väsentlig betydelse för SSAB (med undantag för 
avtal som ingåtts i den löpande affärsverksamheten).

Förvärv och avyttringar
Den 22 januari 2014 lämnade SSAB ett rekommenderat 
erbjudande till aktieägarna i Rautaruukki. Den 14 juli god-
kände Europeiska kommissionen sammanslagningen under 
förutsättningar att SSAB avyttrade vissa tillgångar. 
Rautaruukki-koncernen blev dotterbolag till SSAB per den 29 
juli 2014 och den 20 november 2014 fick SSAB äganderätt 
över samtliga aktier i Rautaruukki varpå Rautaruukki-aktien 
avnoterades från Nasdaq Helsinki. För varje aktie i 
Rautaruukki erlade SSAB 0,4752 nyemitterade SSAB-aktier 
av serie A och 1,2131 nyemitterade aktier av serie B. Det totala 
värdet på utbyteserbjudandet uppgick till 10,1 miljarder SEK. 
Baserat på SSABs och Rautaruukkis respektive akties slutkurs 
per den 21 januari 2014 uppgick premien i erbjudandet till 20 
procent. För ytterligare information, se not 26 på s. 85 i 

SSABs årsredovisning för 2014, vilken införlivats i detta pro-
spekt genom hänvisning (se nedan ”Införlivande genom hän-
visning m.m.”).

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH 
EMISSIONSGARANTIER

Teckningsåtaganden och avtal om överlåtelse- 
begränsning (lock-up)
SSABs två största aktieägare, Industrivärden och Solidium, 
som tillsammans innehar 28,7 procent av det totala antalet 
aktier och 29,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget, 
har var för sig åtagit sig att utnyttja sina företrädesrätter i 
nyemissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande sin 
respektive ägarandel i Bolaget – motsvarande totalt omkring 
28,7 procent av nyemissionen (se fördelning i tabellen 
nedan). 

Ovan nämnda aktieägare har även åtagit sig att under 
vissa perioder inte minska sina innehav i Bolaget, så kallade 
lock-up åtaganden. Dessa åtaganden avser dels perioden till 
och med den dag som infaller två veckor efter teckningsperi-
odens utgång, dels, för det fall Joint Global Coordinators 
tecknar aktier enligt de garantiåtaganden som ingåtts (se 
”Garanti åtaganden” nedan) det tidigare av (i) det datum då 
Joint Global Coordinators har sålt samtliga aktier som de 
enligt sina garantiåtaganden tecknat i nyemissionen och (ii) 
den 21 juli 2016. 

Ovan nämna teckningsåtaganden och överlåtelsebe-
gränsningar – vad avser situationen att Joint Global Coordi-
nators tecknar aktier enligt sina garantiåtaganden – är villko-
rade av att Joint Global Coordinators inte har sagt upp, eller 
haft rätt att säga upp, sina garantiåtaganden senast den sista 
dagen i teckningsperioden, att teckningsperioden avslutas 
före den 8 juli 2016, samt att de refinansierande bankerna 
inte sagt upp, eller haft rätt att säga upp, refinansieringsavta-
len (se ”Omförhandling av befintliga kreditfaciliteter och 
ingående av ny revolverande kreditfacilitet” under avsnittet 
”Kapitalstruktur och annan finansiell information”) senast den 
sista dagen i teckningsperioden. Ingen ersättning utgår för 
dessa åtaganden.

Garantiåtaganden
Joint Global Coordinators har, upp till ett sammanlagt belopp 
om cirka 3 596 MSEK, motsvarande cirka 71,3 procent av 
nyemissionen (se fördelning i tabellen nedan), garanterat 
teckning av den del av emissionen som inte omfattas av 
ovanstående teckningsåtaganden. Bolaget ska för dessa 
garantiåtaganden erlägga en ersättning om totalt cirka 90 
MSEK, samt därutöver ersätta Joint Global Coordinators för 
bland annat kostnader hänförliga till juridiska rådgivare och 
andra utlägg som uppkommit i samband med nyemissionen. 
Joint Global Coordinators åtaganden gäller var för sig. Tilldel-
ning av aktier som tecknas enligt garantiåtagandena sker i 

Legala frågor och kompletterande 
information
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enlighet med de principer som beskrivs under ”Tilldelning av 
nya B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter” i avsnit-
tet ”Villkor och anvisningar”.

Bolaget har lämnat sedvanliga garantier och skadeslös-
hetsförbindelser för Joint Global Coordinators garantiåta-
ganden, vilka även är förknippade med sedvanliga villkor – 
innefattande att Joint Global Coordinators ska förses med 
rättsliga utlåtanden och utlåtanden från Bolagets revisorer 
med anledning av nyemissionen. Garantiåtagandena är 
vidare villkorade av att Industrivärden och Solidium, som 
enligt ovan har åtagit sig att utnyttja sina företrädesrätter i 
nyemissionen, infriat sina respektive teckningsåtaganden 
senast den dag då Bolaget offentliggör det slutliga resultatet 
av Företrädesemissionen. Joint Global Coordinators åtagan-
den är därutöver föremål för sedvanliga uppsägningsvillkor 
varigenom de har rätt att säga upp avtalet vid överträdelse 
av de garantier som lämnats av Bolaget samt om de villkor 
som uppställts för åtagandena inte uppfylls. Två Joint Global 
Coordinators i förening, som tillsammans representerar minst 
51 procent av garantiåtagandena, har därutöver rätt att säga 
upp avtalet om det har förekommit en väsentligt negativ för-
ändring vad avser Bolagets verksamhet eller andra händelser 
som påverkar förutsättningarna (finansiellt eller i övrigt) för 
att genomföra nyemissionen eller förutsättningarna på de 
finansiella marknaderna i allmänhet. Bolaget har därutöver 

på sedvanligt sätt åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
samtycke av Joint Global Coordinators, från den dag då 
garantiåtagandena ingicks fram till och med den 28 oktober 
2016, genomföra en kapitalökning, emission eller liknande 
åtgärd, avyttra aktier eller vissa aktierelaterade instrument, 
genomföra en transaktion med derivat eller syntetiska instru-
ment eller annan liknande åtgärd, som skulle ha till följd att 
ekonomiska rättigheter förknippade med aktierna överlåts 
(med vissa undantag).

Ej säkerställda åtaganden
Ovan nämnda tecknings- och garantiåtaganden är inte 
säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en eller flera 
berörda aktieägare inte kommer att kunna uppfylla sina res-
pektive åtaganden. Se även ”Tecknings- och garantiåtagan-
den avseende företrädesemissionen ej säkerställda” under 
avsnittet ”Riskfaktorer”.

Totala åtaganden
Sammantaget uppgår de totala tecknings- och garanti-
åtagandena till 100 procent av nyemissionen, med den för-
delning som framgår av följande tabell. Åtagandena ingicks i 
samband med styrelsens nyemissionsbeslut den 21 april 2016 
och styrelsens beslut om slutliga villkor avseende nyemissio-
nen den 23 maj 2016.

BEFINTLIGT 
INNEHAV

TECKNINGS
 ÅTAGANDE 

(FÖRETRÄDES
RÄTT), ANDEL AV 

NYEMISSIO NEN, %
GARANTI  

ÅTAGANDE, MSEK

GARANTI  
ÅTAGANDE,  

ANDEL AV NYEMIS 
SIONEN, %

TOTALT ÅTAGANDE, 
ANDEL AV 

NYEMIS SIONEN, %

Aktiebolaget Industrivärden  63 860 957 aktier1)  11,6 – – 11,6
Solidium Oy  93 965 035 aktier2) 17,1 – – 17,1
Crédit Agricole CIB3) – – 1 438 28,5 28,5
Nordea4) – – 899 17,8 17,8
Handelsbanken5) – – 180 3,6 3,6
Swedbank6) – – 1 079 21,4 21,4
Totalt 28,7 3 596 71,3 100,0

1)  Varav 63 105 972 A-aktier och 754 985 B-aktier.
2)  Varav 26 448 015 A-aktier och 67 517 020 B-aktier.
3)  9, quai du Président Paul Doumer, 92920 Paris la Défense Cedex, France.
4)  Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm.
5)  106 70 Stockholm.
6)  105 34 Stockholm.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH 
SKILJEFÖRFARANDEN
Koncernen bedriver verksamhet i flera länder och inom ramen 
för den löpande verksamheten blir koncernen från tid till 
annan föremål för tvister, krav och administrativa förfaran-
den. Under hösten 2008 anhängiggjordes ett antal grupp-
talanprocesser i USA mot flera stålproducenter, däribland 
SSAB, med påstående om att dessa skulle ha överträtt ame-
rikansk antitrustlagstiftning genom överenskommelser om 
begränsad stålproduktion i USA under åren 2005–2008 i 
syfte att påverka stålpriserna. Motparten består av direkta 
och indirekta köpare av aktuella stålprodukter och dessa 
begär ett ospecificerat belopp i skadestånd av de instämda 
stålproducenterna. SSAB bestrider de påstådda anklagel-
serna. Koncernen är i övrigt involverad i ett fåtal rättstvister 
av för verksamheten normal karaktär, såsom försäkrings- och 
garantiärenden samt reklamationer. SSAB har därutöver inte 
varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden 
(inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som SSAB 

är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv 
månaderna, som nyligen haft eller skulle kunna få betydande 
effekter på SSABs finansiella ställning eller lönsamhet.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Nedan redovisas transaktioner mellan SSAB och närstående 
under räkenskapsåren 2013–2015 samt perioden januari–
mars 2016. För information om ersättning till styrelsens leda-
möter och koncernledningen, se ”Styrelse, koncernledning 
och revisor”.

 • Under perioden 31 december 2015 till 31 mars 2016 köpte 
SSAB Americas blästring och målning från Blastech Mobile 
för 37 MSEK. Lulekraft köpte gas från SSAB Europe för 90 
MSEK och sålde energi tillbaka för 22 MSEK. Raahen Voima 
köpte gas och bränsle från SSAB Europe för 29 MSEK och 
sålde tillbaka energi för 21 MSEK. Oxelösunds Hamn sålde 
hamntjänster till SSAB Special Steels för 26 MSEK och 
köpte övriga tjänster för 15 MSEK. Helens Rör köpte stål 
från stålrörelsen för 47 MSEK och SSAB Europe köpte eld-
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fasta material från Bet-Ker för 18 MSEK. Styrelseledamo-
ten John Tulloch har ett konsultavtal med ett av SSABs 
bolag i USA där han erhållit 0,1 MSEK i arvode. Transaktio-
nerna skedde till marknadsmässiga priser.

 • Under 2015 köpte SSAB Americas blästring och målning 
från Blastech Mobile för 140 MSEK. Lulekraft köpte gas från 
SSAB Europe för 173 MSEK och sålde energi tillbaka för 94 
MSEK. Norsk Stål och Norsk Stål Tynnplater köpte stål från 
stålrörelsen för 60 MSEK. Raahen Voima köpte gas och 
bränsle från SSAB Europe för 119 MSEK och sålde tillbaka 
energi för 84 MSEK. Oxelösunds Hamn sålde hamntjänster 
till SSAB Europe för 256 MSEK och köpte övriga tjänster 
för 42 MSEK. Fortaco köpte stål från stålrörelsen för 50 
MSEK och Helens Rör för 178 MSEK. SSAB Europe köpte 
eldfasta material från Bet-Ker för 73 MSEK. Styrelseleda-
moten John Tulloch har ett konsultavtal med ett av SSABs 
bolag i USA där han erhållit 0,6 MSEK i arvode. Transaktio-
nerna skedde till marknadsmässiga priser. Se även not 3 på 
s. FR47 i årsredovisningen för 2015.

 • Under 2014 köpte SSAB Americas blästring och målning 
från Blastech Mobile för 83 MSEK. Lulekraft köpte gas från 
SSAB Europe för 229 MSEK och sålde energi tillbaka för 
153 MSEK. Norsk Stål och Norsk Stål Tynnplater köpte stål 
från stålrörelsen för 302 MSEK. Raahen Voima köpte gas 
och bränsle från SSAB Europe för 60 MSEK och sålde till-
baka energi för 65 MSEK. Oxelösunds Hamn sålde hamn-
tjänster till SSAB Europe för 216 MSEK och köpte övriga 
tjänster för 27 MSEK. Fortaco köpte stål från stålrörelsen 
för 38 MSEK och Helens Rör för 71 MSEK. SSAB Europe 
köpte eldfasta material från Bet-Ker för 32 MSEK. 
Styrelse ledamoten John Tulloch har ett konsultavtal med 
ett av SSABs bolag i USA där han erhållit 0,4 MSEK i 
arvode. Transaktionerna skedde till marknadsmässiga 
priser. Se även not 3 på s. 64 i årsredovisningen för 2014.

 • Under 2013 köpte SSAB Americas blästring och målning 
från Blastech Mobile för 80 MSEK. Lulekraft köpte gas från 
SSAB EMEA för 265 MSEK och sålde elenergi tillbaka för 
155 MSEK. Norsk Stål och Norsk Stål Tynnplater köpte stål 
från stålrörelsen för 265 MSEK och sålde för 2 MSEK. 
Oxelö sunds Hamn sålde hamntjänster till SSAB EMEA för 
268 MSEK och köpte övriga tjänster för 24 MSEK. 
Styrelse ledamoten John Tulloch har ett konsultavtal med 
ett av SSABs bolag i USA där han erhållit 0,4 MSEK i 
arvode. Transaktionerna skedde till marknadsmässiga 
priser. Se även not 3 på s. 81 i årsredovisningen för 2013.

RÅDGIVARE/INTRESSEN AV BETYDELSE 
FÖR ERBJUDANDET
SSABs finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är 
Crédit Agricole CIB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. 
Dessa rådgivare (samt till dem närstående företag) har till-
handahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, 
olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och 
andra tjänster åt SSAB för vilka de erhållit, respektive kan 
komma att erhålla, ersättning. Ovanstående finansiella råd-
givare samt vissa till dem närstående är dessutom långivare 
och/eller förmedlare av, alternativt garantigivare avseende, 
lån beviljade till SSAB samt har ingått garantiavtal avseende 
förestående nyemission. För ytterligare information se 
”Garantiåtaganden” ovan.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är SSABs legala råd-
givare i samband med nyemissionen.

INFÖRLIVANDE GENOM HÄNVISNING 
M.M.
SSABs finansiella rapporter för koncernen för räkenskaps-
åren 2013–2015 samt för perioden januari–mars 2016 utgör 
en del av detta prospekt och ska läsas som en del därav. 
Dessa finansiella rapporter återfinns i SSABs delårsrapport 
för perioden januari–mars 2016 samt årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2015, 2014 och 2013, där hänvisning görs 
enligt följande:

 • Delårsrapport för perioden januari–mars 2016: resultat-
räkning (sidan 15), rapport över totalresultat (sidan 16), 
rapport över förändringar i eget kapital (sidan 16), balans-
räkning (sidan 17), kassaflödesanalys (sidan 18) samt 
granskningsrapport (sidan 14).

 • Årsredovisningen 2015: förvaltningsberättelse (sidorna 
FR2–FR22 samt sidan FR85), resultaträkning (sidan FR23), 
rapport över totalresultat (sidan FR23), balansräkning 
(sidan FR24), rapport över förändringar i eget kapital 
(sidan FR25), kassaflödesanalys (sidan FR26) och noter 
(sidorna FR42–FR84) samt revisionsberättelse (sidorna 
FR86–FR87).

 • Årsredovisningen 2014: förvaltningsberättelse (sidorna 
34–43 samt sidan 96), resultaträkning (sidan 44), rapport 
över totalresultat (sidan 44), balansräkning (sidan 45), 
rapport över förändringar i eget kapital (sidan 46), kassa-
flödesanalys (sidan 47) och noter (sidorna 60–95) samt 
revisionsberättelse (sidan 97).

 • Årsredovisningen 2013: förvaltningsberättelse (sidorna 
13–52 samt sidan 111), resultaträkning (sidan 59), rapport 
över totalresultat (sidan 59), balansräkning (sidan 60), 
rapport över förändringar i eget kapital (sidan 61), kassa-
flödesanalys (sidan 62) och noter (sidorna 74–111) samt 
revisionsberättelse (sidan 112).

De delar i delårsrapporten samt respektive årsredovisning 
som det ej hänvisas till innehåller information som återfinns i 
andra delar av prospektet eller information som inte är rele-
vant för investerare. SSABs årsredovisningar för räkenskaps-
året 2013–2015 har reviderats av Bolagets revisor och revi-
sionsberättelsen är fogad till respektive årsredovisning. Del-
årsrapporten för perioden januari–mars 2016 är översiktligt 
granskad av Bolagets revisor och granskningsrapporten är 
fogad till delårsrapporten. 

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på 
SSABs hemsida, www.ssab.se. Kopior av handlingarna hålls 
också tillgängliga på SSABs huvudkontor, Klarabergsviaduk-
ten 70, D6 i Stockholm, under prospektets giltighetstid (ordi-
narie kontorstid på vardagar).

 • SSABs bolagsordning.
 • SSABs och dess dotterföretags årsredovisningar för 
räkenskapsåren 2013–2015 (inklusive revisions-
berättelser).

 • SSABs delårsrapport för perioden januari–mars 2016.
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Fysiska personer

Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter, till 
exempel teckningsrätter, säljs eller på annat sätt avyttras kan 
en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust 
uppstå. Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital med 
en skattesats om 30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalför-
lusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljnings-
ersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och 
omkostnadsbeloppet (för särskild information om omkost-
nadsbeloppet för teckningsrätter se ”Utnyttjande och avytt-
ring av teckningsrätter” nedan). Omkostnadsbeloppet för alla 
delägarrätter av samma slag och sort beräknas gemensamt 
med tillämpning av genomsnittsmetoden. Det bör noteras att 
BTA (betalda tecknade aktier) därvid inte anses vara av 
samma slag och sort som de aktier vilka berättigade till före-
träde i nyemissionen förrän beslutet om företrädesemission 
registrerats vid Bolagsverket.

Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, som till 
exempel aktier i Bolaget, får omkostnadsbeloppet alternativt 
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av för-
säljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter är fullt ut avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och mot andra mark-
nadsnoterade delägarrätter, förutom andelar i värde-
pappers fonder eller specialfonder som endast innehåller 
svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförlus-
ter på aktier eller andra delägarrätter som inte kan kvittas på 
detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga 

inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommu-
nal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kom-
munal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 pro-
cent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 
SEK och 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott 
kan inte sparas till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapi-
tal med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer 
som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt 
avseende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten 
innehålls av Euroclear, eller när det gäller förvaltarregistre-
rade aktier, av förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. 
Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskursen. 
Om teckningsrätter som utnyttjas för teckning av aktier för-
värvats genom köp eller på liknande sätt (dvs. som inte har 
erhållits baserat på innehav av befintliga aktier) får teck-
ningsrätternas omkostnadsbelopp beaktas vid beräkning av 
omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt 
att delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter 
beräknas en kapitalvinst eller kapitalförlust. Teckningsrätter 
som grundas på innehav av befintliga aktier anses anskaffade 
för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för 

Vissa skattefrågor

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser av det aktuella erbjudandet att teckna 
nya aktier till innehavare av aktier och teckningsrätter i Bolaget. Sammanfattningen gäller endast 
obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag om inte annat anges. Sammanfattningen är 
baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen 
omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i 
näringsverksamhet. Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri utdelning och kapitalvinst 
(inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare 
innehar aktier eller teckningsrätter som anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda 
regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit så kallade 
fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av så kallade kvalificerade andelar i 
fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte heller aktier eller andra delägarrätter som förvaras 
på ett så kallat investeringssparkonto och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. 
Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och 
försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. 
Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få 
information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive 
tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.



VISSA SKATTEFRÅGORINBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I  SSAB AB 73

utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. 
Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnads-
beloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på 
liknande sätt utgör vederlaget anskaffningsutgift. Schablon-
metoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade 
teckningsrätter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och 
därför förfaller anses avyttrad för 0 SEK.

Aktiebolag

Skatt på kapitalvinster och utdelning
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skatte-
pliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverk-
samhet med 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster 
beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende 
fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller 
andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på sådana värdepapper. En sådan kapitalför-
lust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapi-
talvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning 
att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapital-
förlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvit-
tas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra del-
ägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begräns-
ning i tiden.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. 
Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskursen. 
Om teckningsrätter som utnyttjas för teckning av aktier för-
värvats genom köp eller på liknande sätt (dvs. som inte har 
erhållits baserat på innehav av befintliga aktier) får teck-
ningsrätternas omkostnadsbelopp beaktas vid beräkning av 
omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt 
att delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter 
beräknas en kapitalvinst eller kapitalförlust. Teckningsrätter 
som grundas på innehav av befintliga aktier anses anskaffade 
för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för 
utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. 
Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnads-
beloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på 
liknande sätt utgör vederlaget anskaffningsutgift. Schablon-
metoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade 
teckningsrätter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och 
därför förfaller anses avyttrad för 0 SEK.

Särskilda skattefrågor för innehavare av 
aktier och teckningsrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige

Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas 
normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. 
Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatte-
avtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjlig-
gör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skatte-
sats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om 
den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs 
avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear, eller beträf-
fande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Erhållandet 
av teckningsrätter utlöser ingen skyldighet att erlägga 
kupongskatt.

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning 
till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre 
skatte sats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, 
kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången 
av det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till 
ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte 
i Sverige vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna 
kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 
Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för 
svensk beskattning vid försäljning av vissa värdepapper 
(såsom aktier, BTA och teckningsrätter) om de vid något till-
fälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående 
kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i 
Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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Fysiska personer

Beskattning av kapitalvinster
Vid försäljning eller annan avyttring av börsnoterade aktier 
eller andra börsnoterade värdepapper, såsom tecknings-
rätter, kan en skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapi-
talförlust uppkomma. Kapitalvinster beskattas med en skat-
tesats om 30 procent och en skattesats om 34 procent på 
kapitalinkomster överstigande EUR 30 000. Kapitalvinster är 
skattefria och kapitalförluster icke avdragsgilla i fall det sam-
mantagna överlåtelsepriset på sålda tillgångar under året är 
lägre än EUR 1 000 EUR. En kapitalvinst eller kapitalförlust 
beräknas vanligtvis som skillnaden mellan överlåtelsepriset, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, och anskaffningsutgiften 
(för specifik information om anskaffningsutgiften för teck-
ningsrätter, se ”Lösen och avyttring av teckningsrätter” 
nedan). Anskaffningsutgiften för andra börsnoterade värde-
papper och BTA (Interimsaktier) är det faktiska anskaffnings-
priset för dessa värdepapper. 

Vid en försäljning av aktier i Bolaget kan alternativt en så 
kallad presumtiv anskaffningsutgift, som är 20 procent av 
försäljningspriset om aktierna ägts under tio år, eller 40 pro-
cent av försäljningspriset om aktierna ägts under minst tio år, 
dras av från försäljningspriset. När den presumtiva anskaff-
ningsutgiften används, kan inte den faktiska anskaffnings-
utgiften eller kostnader hänförliga till försäljningen av 
aktierna dras av. Istället anses den presumtiva anskaffnings-
utgiften inkludera samtliga kostnader.

Kapitalförluster på börsnoterade aktier och andra börs-
noterade värdepapper som beskattas som aktier, är fullt 
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalinkomster. En kapital-
förlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvit-
tas mot skattepliktiga kapitalinkomster under de fem därpå 
följande åren.

Aktier anses generellt ha avyttrats enligt FIFO (First In, 
First Out) -principen, om inte annat påvisas av den skatte-
skyldige. 

Beskattning av utdelning
Bruttoutdelningen från ett börsnoterat bolag beskattas i Fin-
land för i Finland bosatta fysiska personer så att 15 procent av 
utdelningen är skattefri inkomst och 85 procent av utdel-
ningen beskattas som kapitalinkomst med en skattesats om 

30 procent eller med en skattesats om 34 procent på kapital-
inkomster överstigande EUR 30 000. Den finska aktieägaren 
kan få avräkna sådan källskatt som innehållits i Sverige från 
skatten i Finland på samma inkomst. 

Lösen och avyttring av teckningsrätter 
Vid lösen av teckningsrätter utlöses ingen beskattning. I de 
fall då teckningsrätten grundas på aktieinnehav beräknas 
anskaffningsutgiften genom att summan av teckningspriser 
för nya aktier och anskaffningsutgiften för gamla aktier divi-
deras med det totala antalet aktier. I fall teckningsrätter som 
används för att teckna aktier har köpts eller på annat sätt 
förvärvats mot vederlag (dvs. aktierna har inte erhållits på 
grund av existerande aktieinnehav) utgör vederlaget anskaff-
ningsutgiften för dessa.

För aktieägare som inte utövar, och därmed avyttrar sin 
teckningsrätt, beräknas en kapitalvinst eller en kapitalförlust. 
Teckningsrätter som grundas på existerande aktieinnehav 
anses ha anskaffats för EUR 0. Därför är de sammanlagda 
inkomsterna från försäljning av teckningsrätter, efter ett 
avdrag för försäljningskostnaderna, skattepliktiga. Den pre-
sumtiva anskaffningsutgiften kan användas även vid en för-
säljning av teckningsrätter. En avyttring av teckningsrätter 
påverkar inte anskaffningsutgiften för ursprungliga aktier.

För teckningsrätter som köpts eller på annat sätt förvär-
vats mot vederlag, utgör vederlaget anskaffningsutgiften för 
dessa. Den presumtiva anskaffningsutgiften är tillämplig även 
på försäljningen av teckningsrätter. 

En teckningsrätt som varken utövas eller avyttras och 
därmed förfaller, resulterar i en förlust motsvarande högst 
anskaffningsutgiften, om en sådan finns. 

Aktiebolag

Beskattning av kapitalvinster och utdelningar 
För finska aktiebolag beskattas skattepliktiga kapitalvinster 
med en skattesats om 20 procent. Kapitalvinster och kapital-
förluster beräknas genom att anskaffningsutgiften dras av 
från försäljningspriset. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas 
ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapital-
inkomster under de tio därpå följande åren.

En bruttoutdelning från ett börsnoterat bolag utgör 
skatte pliktig inkomst i Finland för ett icke börsnoterat finskt 

VISSA SKATTEFRÅGOR I FINLAND
Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av 
erbjudandet att teckna nya aktier för aktieägare och aktieägare med teckningsrätter i Bolaget. 
Sammanfattningen är endast tillämplig på i Finland obegränsat skattskyldiga fysiska personer och 
aktiebolag (osakeyhtiö), om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande finsk 
lagstiftning och syftar endast till att ge allmän information. Sammanfattningen omfattar inte 
värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i 
näringsverksamhet. Vidare omfattar sammanfattningen inte de särskilda regler som gäller för 
skattefria kapitalvinster och skattefria utdelningar (inklusive icke avdragsgilla kapitalförluster) i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. Inte 
heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav av till exempel investeringsbolag, 
finansiella institutioner och försäkringsbolag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på 
dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en 
skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i enskilda fall, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. 
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aktiebolag och beskattas med 20 procent. I fall mottagaren 
äger minst tio procent av Bolagets aktier är utdelningen 
skatte fri. Dessutom är utdelningar som tas emot av börs-
noterade bolag skattefria i Finland oavsett ägarandel. Den 
finska aktieägaren kan få avräkna sådan källskatt som inne-
hållits i Sverige från skatten i Finland på samma inkomst. 

Lösen och avyttring av teckningsrätter 
Vid lösen av teckningsrätter utlöses ingen beskattning. 
Anskaffningsutgiften för de mottagna aktierna är lika med 
teckningspriset. I fall teckningsrätter som används för att 
teckna aktier har köpts eller på annat sätt förvärvats mot 
vederlag (dvs. att dessa aktier inte har mottagits på grund av 
existerande aktieinnehav) kan vederlaget läggas till vid 
beräkningen av anskaffningsutgiften för de tecknade 
aktierna.

För aktieägare som inte utövar och därmed avyttrar sin 
teckningsrätt, beräknas en kapitalvinst eller kapitalförlust. 
Teckningsrätter som grundas på existerande aktieinnehav 
anses ha anskaffats för EUR 0. Därför är de sammanlagda 
inkomsterna från försäljning av teckningsrätter, efter ett 
avdrag för försäljningskostnaderna, skattepliktiga. En avytt-
ring av teckningsrätter påverkar inte anskaffningsutgiften för 
ursprungliga aktier.

För teckningsrätter som köpts eller på annat sätt förvär-
vats mot vederlag, utgör vederlaget anskaffningsutgiften för 
dessa.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och 
därmed förfaller, resulterar i en förlust motsvarande högst 
anskaffningsutgiften, om en sådan finns.
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Fysiska personer

Försäljning av aktier
Vinster från försäljning av aktier beskattas som aktieinkom-
ster med en skattesats om 27 procent på upp till 50 600 DKK 
för 2016 (totalt 101 200 DKK för samboende makar) och med 
en skattesats om 42 procent på aktieinkomster som över-
stiger 50 600 DKK (101 200 DKK för samboende makar). 
Dessa belopp är föremål för årliga justeringar och omfattar 
alla aktieinkomster (dvs. alla kapitalvinster och utdelningar 
som erhålls av den fysiska personen respektive de sam-
boende makarna). 

Vinster och förluster på försäljning av aktier som är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad beräknas som skill-
naden mellan anskaffningsutgiften och försäljningspriset. 
Köpeskillingen bestäms vanligen med hjälp av genomsnitts-
metoden, vilket innebär att varje aktie anses förvärvad till ett 
pris motsvarande den genomsnittliga anskaffningsutgiften 
för alla aktieägarens aktier i det emitterande bolaget.

Förluster vid försäljning av aktier som är upptagna till 
handel på en reglerad marknad kan endast dras av mot andra 
inkomster från aktier som upptagits till handel på en reglerad 
marknad (dvs. mottagna utdelningar och kapitalvinster på 
aktier upptagna till handel på en reglerad marknad). Outnytt-
jade förluster dras automatiskt av mot en samboende makes 
inkomster från aktier som är upptagna till handel på en regle-
rad marknad och ytterligare förluster kan sparas på obe-
stämd tid och avräknas mot framtida inkomster från aktier 
som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Förluster på aktier som är upptagna till handel på en reg-
lerad marknad kan endast dras av mot vinster och utdel-
ningar på andra aktier som är upptagna till handel på en reg-
lerad marknad om de danska myndigheterna har fått vissa 
uppgifter om äganderätten till aktierna. Denna information 
tillhandahålls normalt den danska skattemyndigheten av 
värde pappersförmedlaren.

Utdelning
Utbetalda utdelningar till fysiska personer med skattemässig 
hemvist i Danmark beskattas som aktieinkomster enligt ovan 
beskrivning. Alla aktieinkomster måste inkluderas vid beräk-
ningen av huruvida de belopp som anges ovan har överskri-
dits. En dansk aktieägare kan få dansk skatteavräkning för 
eventuell innehållen skatt i Sverige.

Bolag

Försäljning av aktier
Vid beskattningen av försäljning av aktier för aktieägare som 
är bolag, görs en åtskillnad mellan dotterbolagsaktier, kon-
cernaktier, skattebefriade portföljaktier och skattepliktiga 
portföljaktier: 

”Dotterbolagsaktier” definieras generellt som aktier som 
ägs av aktieägare som innehar minst 10 procent av det nomi-
nella aktiekapitalet i det emitterande bolaget.

”Koncernaktier” definieras generellt som aktier i ett bolag 
i vilket aktieägaren i bolaget och det emitterande bolaget är 
föremål för dansk gemensam beskattning eller som uppfyller 
kraven för internationell gemensam beskattning enligt dansk 
lag.

”Skattebefriade portföljaktier” definieras generellt som 
aktier som inte är upptagna till handel på en reglerad mark-
nad, vilka ägs av aktieägare som innehar mindre än 10 pro-
cent av det nominella aktiekapitalet i det emitterande bola-
get. 

”Skattepliktiga portföljaktier” definieras som aktier som 
inte kan betraktas som dotterbolagsaktier, koncernaktier 
eller skattebefriade portföljaktier.

Nedan sammanfattas endast tillämpliga bestämmelser 
för skattepliktiga portföljaktier. 

VISSA SKATTEFRÅGOR I DANMARK
Nedan följer en sammanfattning av vissa inkomstskattefrågor avseende erbjudandet om att teckna 
nya aktier för aktieägare och innehavare av teckningsrätter i Bolaget. Sammanfattningen är enbart 
avsedd som allmän information och utgör inte uttömmande skatte- eller juridisk rådgivning. Det ska 
särskilt noteras att sammanfattningen inte omfattar alla skattekonsekvenser som kan tänkas 
uppkomma i samband med en investering i aktierna. Sammanfattningen är enbart baserad på per 
datumet för detta prospekt gällande skattelagstiftning i Danmark. Danska skatteregler kan komma att 
ändras, potentiellt med retroaktiv verkan. Sammanfattningen omfattar inte investerare som är 
föremål för särskilda skatteregler och är därför inte relevant för exempelvis investerare som omfattas 
av den danska lagen om skatt på pensionsavkastningar (Eng. Danish Tax on Pension Yields Act) (dvs. 
pensionsbesparingar), professionella investerare, vissa institutionella investerare, försäkringsbolag, 
pensionsbolag, banker, fondkommissionärer och investerare som är skattskyldiga för avkastning på 
pensionsinvesteringar. Sammanfattningen omfattar inte beskattning av fysiska personer och bolag 
som bedriver verksamhet som utgör värdepappershandel. Sammanfattningen beskriver enbart 
skattekonsekvenserna för de som innehar aktierna direkt och förutsätter vidare att de direkta 
innehavarna är de verkliga ägarna till aktierna och berättigade till eventuell utdelning på dessa. 
Försäljningar antas vara försäljningar till tredje part. Potentiella investerare bör rådfråga sin 
skatterådgivare om skattekonsekvenserna vid förvärv, innehav och avyttring av aktierna baserat på 
investerarens specifika situation. Investerare som kan påverkas av skattelagstiftningen i andra 
jurisdiktioner bör konsultera sin skatterådgivare beträffande skattekonsekvenserna för deras 
specifika förhållanden i och med att sådana konsekvenser kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs i 
detta avsnitt.
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Kapitalvinster vid försäljning av skattepliktiga portfölj-
aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad 
beskattas med en skattesats om 22 procent, oavsett ägan-
deperiod. Förluster på sådana aktier är generellt avdragsgilla.

Vinster och förluster på skattepliktiga portföljaktier som 
är upptagna till handel på en reglerad marknad är skatteplik-
tig enligt principen mark-to-market. Enligt principen mark-
to-market, beräknas den skattepliktiga vinsten eller förlusten 
för varje år som skillnaden mellan marknadsvärdet på aktien i 
början av inkomståret och i slutet av inkomståret. Således, 
kommer beskattning att äga rum periodiseringsmässigt, även 
om inga aktier har sålts och inga vinster eller förluster har 
realiserats. Om skattepliktiga portföljaktier sålts eller avytt-
rats på annat sätt före utgången av inkomståret, uppgår den 
skattepliktiga inkomsten det beskattningsåret till skillnaden 
mellan värdet av de skattepliktiga portföljaktierna i början av 
inkomståret och värdet av de skattepliktiga portföljaktierna 
vid tidpunkten för avyttringen. Om de skattepliktiga portfölj-
aktierna förvärvas och avyttras under samma inkomstår, 
beräknas den skattepliktiga inkomsten som skillnaden mellan 
anskaffningsutgiften och avyttringsbeloppet. Om de skatte-
pliktiga portföljaktierna förvärvas under inkomståret men inte 
avyttras under samma inkomstår, beräknas den skattepliktiga 
inkomsten som skillnaden mellan anskaffningsutgiften och 
värdet på aktierna vid slutet av inkomståret.

Utdelning 
Utdelning på skattepliktiga portföljaktier är föremål för den 
vanliga bolagsskattesatsen om 22 procent oavsett ägande-
period. En dansk aktieägare kan få dansk skatteavräkning för 
eventuell innehållen skatt i Sverige.

Lösen och avyttring av teckningsrätter (fysiska 
personer och bolag)
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. 
Anskaffningsutgiften för erhållna aktier är emissionskursen. 
Om teckningsrätter som används för att teckna aktier har 
köpts eller på annat sätt förvärvats (dvs. som inte erhållits 
baserat på existerande aktieinnehav) ska teckningsrätternas 
omkostnadsbelopp inkluderas vid beräkningen av den totala 
anskaffningsutgiften för de tecknade aktierna.

Teckningsrätter som erhålls baserat på befintliga aktie-
innehav anses ha anskaffats för 0 DKK. För teckningsrätter 
som köpts eller på annat sätt förvärvats, utgör vederlaget 
omkostnadsbeloppet för dessa.

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt 
att delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter 
beräknas en kapitalvinst som försäljningsersättningen mins-
kat med försäljningskostnaden. Kapitalvinsten behandlas på 
sätt som beskrivs i avsnitten Fysiska personer–Försäljning av 
aktier och Bolag–Försäljning av aktier. Omkostnadsbeloppet 
för de ursprungliga aktierna påverkas inte. 

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller avyttras och 
därmed förfaller anses ha avyttrats för 0 DKK.

Skatt på överlåtelse av aktie och stämpelskatt
Det ska inte erläggas någon dansk skatt på aktieöverlåtelse 
eller stämpelskatt vid överlåtelse av aktierna.
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Fysiska personer (bosatta i Storbritannien)

Utdelning
Aktieägande fysiska personer bosatta i Storbritannien som 
erhåller utdelning från Bolaget kommer att vara berättigade 
till en skattelättnad på utdelning i form av en skattesats om 0 
procent på de första 5 000 GBP för utdelningar under ett år. 
Skattesatsen för eventuell ytterligare utdelning överstigande 
5 000 GBP är 7,5 procent för skattebetalare på basnivå, 32,5 
procent för skattebetalare på förhöjd nivå och 38,1 procent 
för skattebetalare på högsta nivån (2016/2017). Utdelningar 
som ryms inom lättnaden för utdelningsbeskattning kommer 
fortfarande att beräknas mot individens skiktgräns för vilken 
skattesats som ska betalas. Utdelningar kommer att behand-
las som den högsta delen av aktieägarens intäkter.

En individuell aktieägare kan vara berättigad att avräkna 
svensk innehållen källskatt på utdelning mot eventuell skatt-
skyldighet i Storbritannien varför aktieägare bör kontakta 
sina skatterådgivare avseende sin specifika situation.

Kapitalvinstbeskattning
Avyttringar, eller bedömda avyttringar, av aktier för en aktie-
ägare som är skatterättsligt bosatt i Storbritannien kan ge 
upphov till en skattepliktig vinst eller en avdragsgill förlust. 
Detta beror på omständigheter hänförliga till aktieägaren 
och är föremål för eventuella tillämpliga undantag eller lätt-

nader (såsom det årliga undantagsbeloppet för fysiska per-
soner (och indexeringen av detta belopp) och undantaget för 
större aktieinnehav av aktieägande företag).

När en aktieägande fysisk person som är bosatt i Storbri-
tannien upphör att vara bosatt i Storbritannien (eller anses bli 
bosatt i annat land enligt skatteavtal) för en period om maxi-
malt fem år, kan avyttringen av samtliga eller delar av dennes 
aktier under den perioden bli föremål för kapitalvinstbeskatt-
ning vid tidpunkten då denne återvänder till Storbritannien, 
dock med förbehåll för eventuella tillämpliga undantag eller 
lättnader. Under sådana omständigheter kan inte ett even-
tuellt skatteavtal användas för att förhindra en sådan individ 
från att bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Storbritan-
nien.

Om en aktieägande fysisk person som är föremål för 
inkomstbeskattning på förhöjd nivå eller den högsta nivån blir 
föremål för kapitalvinstbeskattning i Storbritannien för 
dennes avyttring av aktier, är den tillämpliga skattesatsen 20 
procent efter införandet av Finance Bill 2016. En aktieägande 
fysisk person som är föremål för inkomstbeskattning i Stor-
britannien på basnivå kommer att blir föremål för kapital-
vinstbeskattning om 10 procent (2016/17) för avyttringen av 
aktier.

VISSA SKATTEFRÅGOR I STORBRITANNIEN
Nedanstående är en sammanfattning av vissa skattefrågor hänförliga till en investering i aktierna.

Nedanstående uttalanden är baserade på gällande lagstiftning i Storbritannien och publicerad HM 
Revenue & Customs-praxis (”HMRC”) (som inte behöver vara bindande), per dagen för detta 
prospekt, vilken kan bli föremål för ändringar, potentiellt med retroaktiv verkan. Aktieägare bör notera 
att nedan reflekterar ändringar i lagar och skattesatser såsom de anges i Finance Bill av den 24 mars 
2016 (”Finance Bill 2016”) och som förväntas antas efter granskning av parlamentet senare i år, 
förmodligen i juli. Om Finance Bill 2016 inte antas i sin nuvarande form eller om ytterligare 
bestämmelser introduceras kan skattekonsekvenserna som anges nedan förändras. Uttalandena 
nedan utgör allmänna riktlinjer och är endast tillämpliga för aktieägare bosatta i, och fysiska personer 
med hemvist i (och enbart i), Storbritannien för beskattning i Storbritannien (med undantag för vad 
som uttryckligen anges för behandling av skattesubjekt som ej är bosatta i Storbritannien) som 
innehar aktier som en investering (förutom aktier som innehas på ett så kallat individual savings 
account eller genom en så kallad self-invested personal pension) och som är verkliga ägare av 
aktierna och berättigade till eventuell utdelning (i synnerhet bör aktieägare som innehar aktier via ett 
depåkonto eller en clearingtjänst notera att de inte alltid kommer att betraktas som verkliga ägare). 
Diskussionen tar inte sikte på samtliga tänkbara skattekonsekvenser hänförliga till en investering i 
aktierna. Uttalandena tar inte sikte på: (i) särskilda typer av aktieägare såsom exempelvis (och inte 
begränsat till) återförsäljare av värdepapper, aktiemäklare, förmedlare, försäkringsbolag och 
fondföretag, (ii) aktieägare som innehar aktier som en del av en säkringstransaktion, (iii) aktieägare 
som har (eller bedöms ha) förvärvat sina aktier till följd av uppdrags- eller anställningsförhållande, 
och (iv) aktieägare som innehar aktier i samband med yrkesmässig värdepappershandel där handel i 
aktierna utförs i Storbritannien genom en filial eller agent (eller, vad gäller aktieägande företag, i 
samband med handel i Storbritannien genom ett fast driftställe eller dylikt).

Aktieägare eller presumtiva aktieägare som är osäkra på hur de ska klassificeras skatterättsligt, 
eller som är bosatta i, eller i övrigt föremål för beskattning i en jurisdiktion utanför Storbritannien, bör 
kontakta sina skatterådgivare för rådgivning avseende dennes specifika situation. 
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Aktiebolag (med skattemässig hemvist i 
Storbritannien)

Utdelning
Aktieägare med skattemässig hemvist i Storbritannien som är 
föremål för bolagsskatt i Storbritannien kommer att beskat-
tas enligt den gällande bolagsskattesatsen om 20 procent 
(2016/17) på utdelningar från Bolaget, såvida inte (med för-
behåll för specialregler för sådana aktieägare som är mindre 
företag) utdelningen faller inom ett undantag och vissa andra 
villkor är uppfyllda. Varje enskild aktieägares skatterättsliga 
ställning beror på dennes egna individuella omständigheter, 
även om det normalt sett kan förväntas att utdelning från 
Bolaget faller inom ett undantag (även om det bör noteras 
att undantagen inte är heltäckande och dessutom är begrän-
sade av skatteflyktsregler).

Aktieägare föremål för bolagsskatt kan vara berättigade 
att avräkna svensk innehållen källskatt på utdelning mot 
eventuell skattskyldighet i Storbritannien varför aktieägare 
bör kontakta sina skatterådgivare avseende sin specifika 
situation. 

Kapitalvinstbeskattning
Avyttringar, eller bedömda avyttringar, av aktier för en aktie-
ägare med skattemässig hemvist i Storbritannien kan ge 
upphov till en skattepliktig vinst eller en avdragsgill förlust i 
Storbritannien. Detta beror på omständigheter hänförliga till 
aktieägaren och är föremål för eventuella tillämpliga undan-
tag eller lättnader (såsom det årliga undantagsbeloppet för 
fysiska personer (och indexeringen av detta belopp) och 
undantaget för större aktieinnehav av aktieägande företag).

Om en skattskyldig aktieägare blir föremål för bolags-
beskattning av vinster från avyttringen av aktier är den till-
lämpliga skattesatsen 20 procent för bolag som betalar den 
vanliga skattesatsen för bolag. Denna kommer att sänkas till 
19 procent från den 1 april 2017 efter införandet av Finance 
Bill 2016, och till 17 procent från 1 april 2020.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter 
Inga kommentarer lämnas vad gäller utnyttjande och avytt-
ring av teckningsrätter. Innehavare av teckningsrätter bör 
därför kontakta sina skatterådgivare i detta avseende.
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Fysiska personer

Kapitalvinstbeskattning
Vid försäljning eller avyttring av aktier eller andre aktierelate-
rade värdepapper, såsom teckningsrätter, kan en beskatt-
ningsbar vinst eller en avdragsgill förlust uppkomma. Den 
nuvarande irländska skattesatsen för kapitalvinster är 33 
procent.

Den skattepliktiga kapitalvinsten beräknas genom att 
omkostnadsbeloppet för tillgången dras av. I detta fall beräk-
nas kapitalvinsten således genom att dra av anskaffnings-
kostnaden för aktierna från försäljningsintäkterna som erhål-
lits vid avyttringen. Även tillfälliga kostnader hänförliga till 
förvärvet såsom valutakursförluster, förmedlingsavgifter 
m.m. är avdragsgilla och minskar den beskattningsbara 
 vinsten.

Dessutom är varje fysisk person bosatt på Irland berätti-
gad till ett årligt avdrag om 1 270 EUR som kan dras av mot 
kapitalvinster som har realiserats under året. Detta belopp 
dras av från vinsten för att beräkna en fysisk persons slutliga 
beskattningsbara kapitalvinst för det aktuella inkomståret.

I allmänhet beräknas en förlust på samma sätt som en 
vinst, dvs. genom tillämpning av samma beräkningsmetod 
som vid beräkning av kapitalvinst. Kapitalförluster på börsno-
terade aktier och andra börsnoterade aktierelaterade värde-
papper, är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster 
på aktier och andra noterade aktierelaterade värdepapper.

Avdrag för kapitalförluster medges det år under vilket 
avyttringen som ger upphov till den faktiska förlusten äger 
rum. Förluster kan dras av mot skattepliktiga vinster som 
uppkommer under samma år som avyttringen och en even-
tuell förlust som inte utnyttjas kan sparas och dras av mot 
framtida skattepliktiga vinster. Kapitalförluster kan inte dras 
av mot föregående års kapitalvinster utan endast mot fram-
tida kapitalvinster. 

Kapitalförluster dras av mot skattepliktiga kapitalvinster 
före det ovannämnda årliga avdraget görs. För det fall förlus-
ten överstiger den beskattningspliktiga vinsten för året får 
det årliga avdraget inte göras.

I en situation där en fysisk person innehar ett antal aktier 
som emitterats vid olika tidpunkter och det ska identifieras 
vilka aktier som har avyttrats för att bestämma det korrekta 
omkostnadsbeloppet vid beräkning av kapitalvinsten eller 
kapitalförlusten ska ”först in först ut-metoden” användas. 
Denna metod används för att identifiera förvärvsdatum och 

vilket omkostnadsbelopp som ska användas vid beräkningen 
av den skattepliktiga vinsten/avdragsgilla förlusten vid avytt-
ring av aktier. När de aktier som avyttras har förvärvats i olika 
aktieposter vid olika tillfällen måste varje post behandlas som 
en separat avyttring. 

En fysisk persons skattskyldighet för kapitalvinster 
bedöms (eller beräknas) på kalenderårsbasis.

Utdelningsbeskattning
Utländska utdelningar som fysiska personer bosatta på Irland 
erhåller är i allmänhet skattepliktiga med den allmänna 
skatte satsen för inkomster på Irland. När skatt har erlagts i 
Sverige bör denna skatt kunna avräknas i individens skatte-
deklaration på Irland för att undvika dubbelbeskattning.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter ger inte upphov till några 
irländska skattekonsekvenser. Anskaffningskostnaden för de 
erhållna aktierna utgörs av emissionspriset. 

En fysisk person som väljer att inte utnyttja sin företrä-
desrätt och där denne säljer sina ”rättigheter” (eller delar av 
dem) bör bedömas som att denne har erhållit en kapitalöver-
föring från bolaget motsvarande vederlaget som erhålls vid 
försäljningen.

Vid avyttring beräknas en kapitalvinst eller kapitalförlust 
på samma sätt som enligt ovan, där det skattepliktiga resul-
tatet utgörs av försäljningsintäkter minskat med försäljnings-
kostnaderna.

Skatt på överlåtelse/Stämpelskatt
Irländsk stämpelskatt är inte tillämpligt på nyemissioner. Den 
förvärvande fysiska personen som är bosatt på Irland 
kommer inte att bli föremål för irländsk stämpelskatt.

Aktiebolag

Kapitalvinstbeskattning
Enligt den generella irländska beskattningen av bolag är 
samtliga bolag med skattemässig hemvist på Irland skatte-
skyldiga för samtliga intäkter och vinster oavsett var de upp-
står. Irländska företag betalar inte någon kapitalvinstskatt, 
istället betalar de bolagsskatt på samtliga skattepliktiga 
 vinster. De allmänna bestämmelserna för kapitalvinst-

VISSA SKATTEFRÅGOR I IRLAND
Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av 
erbjudandet att teckna nya aktier för aktieägare och aktieägare med teckningsrätter i Bolaget. 
Sammanfattningen är endast tillämplig på obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag 
på Irland, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande irländsk lagstiftning och 
syftar endast till att ge allmän information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som 
innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet. Vidare omfattar 
sammanfattningen inte de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst i bolagssektorn som kan bli 
tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller teckningsrätter som anses näringsbetingade. Inte heller 
omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav av till exempel investmentbolag, 
finansiella institutioner och försäkringsbolag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på 
dennes specifika situation. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en 
skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda 
fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.
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beskattning är dock tillämpliga för företag och metoden för 
beräkning av bolagsskatt på kapitalvinster är i all väsentlighet 
desamma som vid beräkning av kapitalvinster för fysiska per-
soner. Den effektiva skattesatsen är 33 procent. 

Eventuella vinster på avyttringar utgör skattepliktiga 
 vinster och en förlust på en avyttrad tillgång (aktier) utgör en 
avdragsgill förlust om en vinst på avyttringen av tillgången 
hade varit skattepliktig. Kapitalförluster som uppstått under 
innevarande period och outnyttjade kapitalförluster som 
ådragits under tidigare redovisningsperioder kan dras av mot 
eventuella kapitalvinster som uppstått under innevarande 
period. 

Ett bolag kan dra av en kapitalförlust mot en kapitalvinst 
hänförlig till innevarande redovisningsperiod. Kapitalförluster 
kan dock inte dras av mot bolagets totala intäkter. Om en 
kapitalförlust överstiger kapitalvinsten för innevarande 
period kan det överstigande beloppet skjutas fram och dras 
av mot framtida skattepliktiga kapitalvinster.

Ett bolags kapitalvinster är inkluderade i dess totala 
 vinster för perioden och därigenom kan förluster och andra 
avdragsgilla kostnader användas för att minska den totala 
skattepliktiga vinsten.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter 
Utnyttjande av teckningsrätter ger inte upphov till några 
irländska skattekonsekvenser.

Skattekonsekvenserna vid avyttring av ett bolags teck-
ningsrätter är samma som de ovannämnda konsekvenserna 

för fysiska personer. Vid avyttring beräknas således en kapi-
talvinst eller kapitalförlust på samma sätt som angivits ovan, 
där den skattepliktiga vinsten utgörs av erhållna intäkter med 
avdrag för försäljningskostnader. 

Utdelningsbeskattning
I allmänhet beskattas utländska utdelningar med 25 procent. 
En skattesats om 12,5 procent kan dock tillämpas om ett 
bolag erhåller utdelning från ett bolag med skattemässig 
hemvist inom EU eller inom ett land med vilket Irland har ett 
skatteavtal och där utdelningen härrör från bolagets rörelse-
vinst. Det kan också vara möjligt att avräkna eventuell 
utländsk skatt.

Skattesatsen om 12,5 procent är också tillämplig på 
utdelningar som erhållits från ett bolag där den huvudsakliga 
aktieklassen handlas på en reglerad marknad. I denna situa-
tion finns inget krav på att det betalande bolaget ska ha 
skatte mässig hemvist inom EU eller inom ett land med vilket 
Irland har skatteavtal.

Skatt på överlåtelse/Stämpelskatt
Irländsk stämpelskatt är inte tillämpligt på ett företags 
 nyemissioner. Det förvärvande bolaget med skattemässig 
 hemvist på Irland kommer inte att bli föremål för irländsk 
stämpelskatt.
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Applikation
Användningsområde, produkt som använder viss stålsort

Avancerade höghållfasta stål
Flerfasstål med martensit, bainit och/eller restaustenit för att 
uppnå en bättre balans mellan hållfasthet och formbarhet 
jämfört med konventionellt höghållfast stål

Blästring
Rengöring och avlägsnade av glödskal genom blästring med 
slipmedel eller partiklar, t.ex. sand, små stålkulor av olika dia-
metrar eller kiselkarbid

Bärande takplåt
Bärande profilplåt för takkonstruktioner till kommersiella och 
industriella byggnader. En kostnadseffektiv taklösning med 
långa spännvidder som eliminerar behovet av sekundära 
stålkonstruktioner. Kan även utformas som en styv skiva som 
fördelar horisontella laster till stommen/grunden

Coils 
Stora rullar av valsad plåt

Efterbehandling
Inom stålproduktion värmebehandling, kylning m.m. för att ge 
stål vissa egenskaper, även formatklippning och termisk skär-
ning samt ytbehandlingar såsom galvanisering och målning

Fasadbeklädnad
Fasadbeklädnader för byggnader kan innefatta solpaneler, 
glas, färgbelagt stål, aluminium etc. Används i nybyggen och 
renoveringar

Färgbeläggning, bandlackering
En process där man förser stålband, vanligen kallformade och 
metallbelagda band, med en ytterligare organisk färgbelägg-
ning för att förbättra korrosionsbeständigheten och ge stålet 
ett elegant utseende

Galvanisering
Stålet skyddas mot korrosion genom att beläggas med ett 
tunt skikt av zink eller en annan metall

Glödskal
Oxidskal på stålets (ämnet/plåten/bandet) yta under och 
efter varmvalsning

Grovplåt
Plåt i dimensioner från 3 mm till 150 mm valsade i ett plåt-
valsverk

Hållfasthet
Materialets förmåga att motstå belastning, t.ex. dragpåkän-
ningar utan att deformeras (sträckgräns) eller brista (brott-
gräns) alternativt cyklisk belastning som leder till utmatt-
ningsbrott

Hålprofil
Runt, kvadratiskt eller rektangulärt rör som oftast används i 
svetsade stålstommar. Hålprofiler kan tillverkas genom att 
svetsade rör går genom en serie av formningsstationer för 
uppnå den slutliga kvadratiska eller rektangulära former

Höghållfasta stål
Stål med högt motstånd mot belastning innan brott sker

Injektionskol
Finmalet kol som injiceras i masugnen med högt tryck utan 
omvandling till koks

Koks
Torrdestillerat kol som omvandlats till hård och porös form 
genom upphettning i täta ugnar, används som bränsle i 
masugn vid reduktion av järnmalm

Koldioxid
CO2, en färglös gas, lösbar i vatten till kolsyra, ingår i läske-
drycker och med 0,04 procent i atmosfären, och är en av de 
så kallade växthusgaserna

Konstruktionsstål
Stål avsett för användning i lastbärande konstruktioner där 
stor säkerhet mot sprödbrott krävs, t.ex. i kranbalkar. Viktiga 
egenskaper hos konstruktionsstål är därför styrka, seghet, 
förmåga till att deformeras samt svetsbarhet

Legering
Sammansmältning eller förening av två eller flera metaller 
eller en metall och en icke-metall

Legeringsämnen
Ämnen som tillsätts i smält metall vid ståltillverkning och för-
enar sig med järn eller andra metaller och förändrar metallens 
egenskaper

Ljusbågsugn
Processmetallurgisk ugn för att smälta metall, vanligen 
enbart skrot. Värmen genereras av en elektrisk ström från 
elektroder mot metallbadet

Ordlista
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Masugn
Kontinuerligt arbetande schaktugn för reduktion av järn-
malm. Slutprodukten i masugn kallas tackjärn eller råjärn

Metallurgi
Läran om metallernas framställning och egenskaper

Mikrostruktur
Stålets molekylära form efter olika behandlingar; kristall-
struktur. Kan även syfta på fasernas storlek, form och fördel-
ning

Plåt
Stålämne valsas ut till en plåt med bestämd tjocklek och 
dimensioner, vanligen över 1,200 mm bred och över 4,5 mm 
tjock

Profilerad
Profilerad (eller korrugerad) plåt som pressats för att vecka 
plåten

Regnvattensystem
Regnvattensystemet i ett ståltak består av takrännor, stup-
rännor, utkastare och andra element som effektivt leder bort 
regnvattnet

Råjärn
Järn med en kolhalt över 1,7 procent. Smält råjärn framställs i 
masugn för att gå vidare till syrgasprocessen eller gjutas

Råstål
Järn som färskats, befriats från en del av råjärnets kolinnehåll, 
men ännu ej raffinerats till en definierad stålsort

Rör
Runda och fyrkantiga precisionsrör tillverkas på samma sätt 
som grövre stålrör. Rör kan tillverkas genom att ett stålband 
gradvis kupas till rör och kanterna svetsas ihop. För att skapa 
ett kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt går röret genom en 
serie formningsstationer som ger röret den slutliga formen

Sandwichelement
Sandwichelement är prefabricerade element av en isolerad 
kärna mellan två lackerade stålplåtar. Isoleringsmaterialet 
kan vara mineralull, polyuretan eller polystyren. Sandwichele-
ment används i fasader, mellanväggar och innertak. De vanli-
gaste användningsområdena är industribyggnader, kontor 
och kommersiella byggnader, sporthallar, lagerlokaler och 
kraftverk. Elementen lämpar sig även för livsmedelsindustri 
och andra byggnader med höga hygienkrav

Skrot
Uttjänt material som kan finfördelas och återvinnas, t.ex. 
stålskrot som kan smältas och gjutas på nytt

Slitstål
Stål med egenskaper anpassade för att motstå slitage, t.ex. 
nötning

Specialstål
Stål med speciella egenskaper såsom hög hållfasthet och 
formbarhet

Stommar
Prefabricerade stålstommar gör det möjligt att bygga öppna 
och anpassningsbara utrymmen. Stål är ett perfekt material 
för hållfasta, lätta och tunna stomkonstruktioner som går 
enkelt och säkert att installera. Med stålstommar är det lätt 
att anpassa och optimera fria höjder och spännvidder

Stränggjutning
Metod att gjuta stål i kontinuerligt långa strängar, som sedan 
kapas upp till ämnen inför valsning

Stål
Legering av järn och kol med en kolhalt under 1,7 procent

Stålämne
Stränggjutet stål, råmaterial för tillverkning av stålprodukter

Trimvalsverk
En typ av kallvalsverk, vanligen kvartovalsverk, som används 
för att genom kallvalsning uppnå en mindre deformation i 
varmvalsade, kallvalsade eller platta stålprodukter med 
beläggning för att förbättra jämnheten, förebygga ytdefekter 
och coil breaks samt ändra de mekaniska egenskaperna

Tunnplåt
Tunn plåt i tjocklek 2– ca 15 mm framställd genom varmvals-
ning i t.ex. varmbandverk med bredd av ca 1,3–1,8 m

Valsverk
Anläggningar där metall valsas. För plåt och band till exempel 
ämnesvalsverk, varmvalsverk, kallvalsverk och trimvalsverk. 
Maskiner som minskar materialets dimensioner genom press-
ning mellan roterande valsar, antingen i uppvärmt eller kallt 
tillstånd. I varmvalsverk kan ämnets tjocklek minskas med upp 
till 92–99 procent

Varmbandsverk
Valsverk bestående av flera valsstolar/valspar för att valsa 
ner slabs till hasplade rullar av bandplåt

Varmgalvanisering
Metod för att lägga på ett rostskyddande ytskikt av t.ex. zink 
och aluminium i varm, flytande form på plåten. Motsats till 
elförzinkning, en elektrokemisk metod

Återvinning
Återföring av använda produkter eller biprodukter i nytt 
kretslopp av produktion och användning
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SSAB AB (PUBL)

Huvudkontor

Besöksadress
Klarabergsviadukten 70, D6

Postadress
Box 70, 101 21 Stockholm
Telefon: 08 45 45 700
www.ssab.se
 

FINANSIELLA RÅDGIVARE

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
9 quai du Président Paul Doumer 
92920 Paris La Défence Cedex, France
www.ca-cib.com
equity_syndicate@ca-cib.com

Handelsbanken Capital Markets
Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm 
www.handelsbanken.se
info@handelsbanken.se

Nordea Bank AB (publ)
Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm 
www.nordea.se
info@nordea.se

Swedbank AB (publ)
105 34 Stockholm
www.swedbank.se
info@swedbank.se

JURIDISK RÅDGIVARE

Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Box 1711, 111 87 Stockholm
www.mannheimerswartling.se
info@msa.se

REVISOR

PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21, 113 97 Stockholm 
www.pwc.se
kundcenter@se.pwc.com

Adresser
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