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När det är en fusion mellan företag är det alltid
intressant att se skillnaderna i företagen .
Här är en kort fakta bild Ton i 100 000 ton
Jämförelse

Avesta

Omsättning (miljarder)

10 693

5 208

Antal anställda

6 447

2 867

Stålproduktion

941

598

Kallvalsade band

606

403

-

256

62

28

Varmvalsad plåt

109

-

Långa produkter

163

-

32

-

Ferrokrom
Rör/Rördelar

Precisionsband

Ouokompu

Affärens genomförande
Det som nu sker i denna fusion är att man bildar ett nytt
bolag som heter Avesta Polarit och affären är tänkt att gå
till enligt bilden :

Avesta
Sheffield

Outokumpu

45 %

55 %

Avesta Polarit
Outokompu
Corus
Svenska börsen

55 %
23 %
22 %

Det kommer att bli ett Finskt bolag, och det kommer att ha
sitt huvudkontor i Sverige och noteras på aktiebörsen i
Stockholm.

Hur kommer detta att påverka oss i Degerfors
Inom Outokumpu finns det inget Varmvalsad Plåt och ej
heller några Långa produkter.
Så här start läget i fusionen kan vi se att det inte finns några
hårda synnergier med oss på Degerfors orten.
Företaget kommer att organisera sig i huvudsak i 2 olika
områden och där vi i Degerfors ingår (VP och Stainless) i
enheten special produkter.
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Fortfarande ej ännu 100 % Klart
Denna här fusionen måste även få ett godkännande från EU
i Bryssel att detta inte strider mot EU reglerna.
Samt att minst 90 % av alla aktieägare i ASAB godkänner
denna samgåendet.

Fackens kommentar till fusionen
De valda personalrepresentanterna i Avesta Sheffields
styrelse har följande kommentarer till samgåendet
med Outokumpu.
Vi anser att Avesta Sheffields utvecklingsmöjligheter med
den nuvarande ägarbilden inte är bra.
Vår huvudägare Corus går mycket dåligt och har handelsstål
som sin huvudaffär.
Avesta Sheffield tillhör inte deras kärnaffär, vilket innebär
att våra investerings- och utvecklingsmöjligheter är mycket
begränsade.
Det bästa alternativet i dagsläget som vi kan se är ett samgående med Outokumpu eftersom
– ett stand alone som dotterbolag till Corus inte är bra
– en ny huvudägare inte finns som alternativ i dagsläget
– andra möjliga fusionsalternativ förefaller sämre än
Avesta Polarit.
Affärsplanen som är grunden för fusionen ser vi som ett
räkneexempel som visar på en potential med samgåendet.
Närmare analyser och förändringar på marknaden innebär
att affärsplanen löpande måste revideras och utvecklas av
den nya ledningen och styrelsen.
Vi anser det mycket negativt att företaget får sitt säte i Finland, eftersom företagets huvudkontor kommer att placeras i
Stockholm och börsnoteringen av aktierna sker i Sverige.
Argumentet för att det skall vara ett finskt bolag har varit
skatteskäl för de finska aktieägarna. En följd av detta blir att
de anställda inte får någon representation i företagets koncernstyrelse.
Ett krav som vi haft från de anställdas organisationer har
varit att få deltaga i styrelsearbetet, men det kravet har inte
uppfyllts.
Däremot har vi haft positiva samtal med företagets nye VD
och blivit garanterade att vi tillsammans skall ta fram ett
arbetssätt som gynnar möjligheterna för de anställda att vara
med och kunna påverka och utveckla företaget.
Mot denna bakgrund kan vi ställa oss bakom samgåendet
eftersom vi tror på konceptet som det nya företaget bygger
på, samt att vi är garanterade att vi får möjlighet att delta i
arbetet med att utveckla företaget.

