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Händer i koncernen 
Förlusten för 1 kvartalet är minus 390 miljoner. 
Outokumpu säljer fastigheter i Tyskland för  
90 miljoner euro Outokumpu och CG Gruppe AG  
har tecknat avtal om försäljning av Outokumpus  
fastigheter i Benrath, Tyskland.  
 

Det sålda landet har varit outnyttjat sedan 2016 när  
Outokumpu stängde sin kalla rullande verksamhet i 
Benrath  som ett led i omstruktureringen av företagets 
europeiska verksamhet. 
 

Värdet på transaktionen är 90 miljoner euro.   
Affären förväntas vara avslutad under tredje kvartalet 
och kontantvinsten kommer att användas  för att 
minska skulden.   
 

Den positiva effekten på EBITDA från transaktionen 
beräknas bli cirka 68 miljoner euro,  vilket kommer att 
redovisas som en justering i resultatet för tredje  

Medlemsförmån som IF Metallare 
 

Inkomstförsäkring 
1 juli 2019 inför IF Metall en inkomstförsäkring för alla 
medlemmar. Inkomstförsäkringen kompletterar  
ersättningen från a-kassan och medlemskapet.  
 

För att omfattas av inkomstförsäkringen måste man 
ha varit medlem i IF Metall och IF Metalls a-kassa i 
minst 12 månader. 
 

Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd 
upp till 80% ersättningsbar inkomst. 
 

Inkomstförsäkringen kan ge dig ersättning max 100 
dagar.  Man kan frivilligt göra ett tillägg på ytterligare 
100 dagar för en kostnad på mellan 35 -51 kronor. 

Outokumpu Trampet 
Outokumpu och personalföreningen kommer att  
anordna familjeaktiviteten cykeltur eller gå lunka löp 
Lördag 29 Juni. 
Start  09:00-09:30  
Plats  Träningsverket  
 

Sista anmälningsdag 20/6 till Stisse. 
Efter målgång kommer det att serveras fika, frukt, korv 
och bröd på träningsverket. 

Nationaldagen  
Den som är anställd på  nationaldagen 
får i sin tidsbank 2 tim och 18 min som 
kompensation för bytet av helgdag.  
 

För att få detta ska man vara anställd på national-
dagen. De som arbetar i kontinuerlig skiftgång får 
ingen kompensation, då de inte får en längre  
årsarbetstid. 

Ingen lön innan midsommar 
Dessa datum kommer lönen att betalas ut under  
resterande månader under 2019. 
 

25 juni   25 oktober 
25 juli    25 november 
23 augusti   23 december 
25 september 
 
Anledningen till detta är enligt lön avdelningen: 
Under projektet  för Outsourcing av lönehanteringen 
togs beslutet att betala ut lönen den 25:e eller  
närmaste vardag före, när den 25:e är en helgdag. 
Undantaget december då lönen betalas ut före Jul. 

Centrala avtalet 
Avtals utfallet av förhandlingarna blev 6,5 % och var 
tre årigt 2019 är sista året på avtalet.  
 

Vidare i avtalet är det en ytterligare höjning av vår 
LP , för  2019 höjs LP med 0,3 procent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel: 
När detta treårsavtal är slut innebär pensions  
avsättningen för en normal 5-skiftare: 
- Livstidspremien 4,5% = ca 20 000  
- SAF-LO pension 4,5% = ca 20 000 
Det gör att företaget avsätter 40 000 efter dessa tre 
år. Detta tycker vi är väldigt bra. 

Årets lönerevision 
Vi är ännu inte klara med årets lönerevision för vi inte 
är överens. Så fort vi är överens och klara med årets 
förhandling så kommer höjningen att betalas ut på 
nästkommande löneutbetalning. 
 


