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Vi har nya Ägare 
Börserna har idag fått en information att det finska bo-
laget Outokompu har för avsikt att ta över hela Avesta 
Polarit. 
 
Corus som under en lång tid har gått dåligt har sålt 
sina aktier till Outokompu, och därför så lägger nu fin-
narna ett bud på hela Avesta Polarit och ser till att det 
blir ett 100% eget ägt bolag.  
 
Det innebär att vi kommer att upphöra som börsbolag 
och istället kommer vi att bli en division inom företaget 
Outokumpu.  
 
Man skall nu påbörja förhandlingar om detta mellan 
olika aktieägargrupper.men med det bud som är lagt 
så blir det antagligen inga problem 
Ägarbilden ser ut enligt denna bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2 företagen Outokumpu och Corus (fd British Steel) 
har tillsammans kontrollerat 78,5 % av hela bolaget. 
Och nu när Corus sålt sina aktier till Outokompu så tar 
finnarna och lägger ett bud på de resternade 21,5% av 
aktierna 

Ägarbild 1 Jan 2001

Corus  Outokumpu  

Övriga  

Outokumpu Oyj  55,3     

Corus UK Limited  23,2     

Nominee accounts held by custodian banks    9,8     

Övriga mindre aktieägare    5,9     

Pension Insurance Company Ilmarinen Ltd.    1,6     

Odin Norden    1,2     

Alecta Insurrance Company, Mutual    0,8     

Varma-Sampo Mutual Pension Insurance     0,8     

Life Insurance Company Skandia    0,4     

OP-Delta Investment Funds    0,4     

The Finnish Social Insurance Institution    0,4     
Kunskaps- och Kompetensutveckling    0,3     

 
Vad är 

 Outokumpu 
 
 

Företaget är en stor aktör inom metallbranschen och 
man har produktion både inom koppar och zink.  
 
De har kopparproduktion i många olika länder  
USA, Finland, Sverige, Spanien,nederländerna, Kina,  
Malaysia, Thailand, österrike och England 
 
Företaget har ett flertal gruvor i Finland, Norge, Irland 
och Australien. 
 

Man är den 3.e största aktören på zink inom Europa  
 

Nu får dom en ny gren inom sitt bolag och det blir   
Avesta Polarit som är rostfritt som de kommer att äga 
till 100 %.  
 

 
Den största delen av Outokumpu kommer nu att bestå 
av den rostfria delen, vi är ca 9000 inom Avesta Polarit 
Antal anställda inom Outokumpu idag är ca 10 000 
100 och man sålde förra året för ca 48 miljarder kr.  
 

Största aktieägaren i Outokumpu är den finska staten 
så man kan egentligen säga att vi nu blir statsägda av 
finska staten.  

Vår kommentar 
För vår del är detta ingen överraskning, ingen har   
kunnat undgå att se hur det går för det engelska      
företaget Corus. 
 

Om detta nu blir av med att man lyckas få in de övriga 
aktierna så kommer vi att ingå som en del av en stor 
metallkoncern,  
Det kommer nog att ändras på en hel del rutiner inom 
företaget som engelsmännen tidigare byggt upp och på 
sikt så kommer nog en hel del att ske i organisationen.  
 

Vi i Degerfors kommer antagligen inte att beröras så 
mycket av de här förändringarna.  
 

Men vi är positiva till att detta sker på grund av att nu 
kommer vi att slippa det engelska nationella intresset 
som vi tydligt har sett i många frågor.  
 

Vi kommer även i fortsättningen att få se en del olika 
nationella drag inom företaget där en hel del saker 
kommer att koncentreras till Finland.  
 

Men vi upplever att nu finns det bra möjligheter för en 
konstruktiv dialog och öppnande av nya möjligheter för 
oss i Degerfors  

Avesta polarit har av många 
betecknats som ett mycket 
ointressant företag på  
börsen eftersom det varit  
dominerat av 2 ägare 
 

 


