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Förhandlingar Bennet 
Förhandlingarna om en ny ägare av Stainless har spruckit, 
de stod ” för långt ifrån varandra” enligt Ossi Virolainen. 
 

Affärsidéen om en ny verksamhet om bl.a verktygsstål som 
togs fram här i Degerfors, och som vi bedömde ha största 
chansen för att få igenom det med företaget, var att få in en 
seriös ägare och det blev Carl Bennet. 
 

Carl Bennet har varit mycket seriös och visat ett stort  
tålamod med den finska ledningen.  
Han har sedan i juni månad lagt 5 olika bud, och hela tiden 
har svaren från Virolainen varit, ”det går inte”.  
 

Avesta Polarit har svarat att det varit för stora krav som 
Carl Bennet har ställt. 

Vad var kraven från Bennet 
Det skulle skapas ett helt nytt bolag med stålverk 
sträng och ämnesvalsverk och arbetsnamnet var NDS 
(Nya Degerfors Stainless) 
 

Det var 2 punkter allt handlade om. 
 

1. Ett grundkapital för se till att bolaget får det: 
 
Kostnad för  
nedläggning .  
 
Det innebar inget 
nytt åtaganden 
för bolaget  
 
 

Avesta Polarit har ett delägande på 15 % som han  
köper loss efter 3 år. (blir egentligen ett lån till Bennet) 
 

Under  tiden skulle Bennet investera 82,5 miljoner i 
bolaget med en ny Skänkugn och Vakumanläggning. 
 
2.Garantivolymer  
För att starta en ny verksamhet så måste man bygga 
upp en ny marknad och produktion och att man under 
den tiden får garantier att producera rostfria ämnen åt 
Avesta Polarit under denna tid. 
Man har gemensamt sett att det tar ca 3 år 
Det innebar enligt bilden  

Den heldragna linjen är hur nedläggningsplanen ser 
ut, och den streckade är den nya affärsidéen.  
Garantinivån som Carl ville ha är den tjockare linjen. 
 

Här ansåg företaget att man kan inte ge dessa ton i 
garanti eftersom det blir för stora ökade kostnader i 
Sheffield, och att det då blir för dyrt för bolaget. 
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Vår Kommentar  
Det som nu har hänt bekräftar det vi i Degerfors har mis s-
tänkt. AvestaPolarit har aldrig tänkt sig att gå med på en 
räddning av stålverket om det kostar  något.  
 

Det är bara något man sagt för att lugna opinionen och de 
anställda. Man hade helt enkelt inte räknat med att vi skulle 
kunna få fram ett alternativ. 
 

Det som stoppar alternativet är naturligtvis inte illvilja från 
företaget. Det är inte heller att det skulle kosta för mycket 
att genomföra.  
 

Nej det är att det finns andra intressen som spelar in, på 
samma sätt som när beslutet togs för ett år  
sedan.  
Då var det fråga om att rädda det sista rostfria stålverket i 
England på vår bekostnad,  
Som vi misstänker kan det finnas andra skäl eftersom vi ser 
att det inte är av ekonomiska orsaker man säger nej.  
Är det något av detta ? 
 

? Om Degerfors får leva vidare så kommer vi alltid att vara 
ett hot mot stålverket i Sheffield. 

 

? När Outokumpu köpte Corus aktier så överenskom man 
att Degerfors ovillkorlig skall läggas ned. 

 

? Stålföretagen i Europa har överenskommit att ny kapaci-
tet inte får komma fram. 

Företagets pressmeddelande  
Företaget skriver att de skall stimulera och hjälpa till med 
nya jobb, samt att det är bra att varmp låt kan  utvecklas  
vidare. 
 

Man kan ju fundera på vad sådana saker är värt, när det 
funnits ett kommersiellt gångbart alternativ för en fortsatt  
verksamhet 
 -och då ställer bolaget inte upp för att det skall kunna 
genomföras. Detta trots att även AvestaPolarit har stora 
fördelar att vinna. 

Vår strategi - Vi ger inte upp ! 
Vi har inom Metall ännu inte gett upp.  
Den stora frågan är bara hur länge alla medarbetare 
på järnverket kommer att orka få den ena örfilen efter 
den andra.  


