
 

 Pressmeddelande
  

 

Postadress Börsnoterat aktiebolag (publ) Telefon  
    
SANDVIK AB    
Box 510 Org.nr: 556000-3468   
101 30 STOCKHOLM Momsregistreringsnr. SE663000060901  

 
 

  www.sandvik.com 08 456 11 00 
 

 
 

 

 
 

Sandvik utser ny ekonomi- och finansdirektör och me dlem av koncernledningen 

Mats Backman har utnämnts till ekonomi- och finansd irektör, CFO, och medlem av Sandviks 
koncernledning. Han tillträder den 1 oktober 2013. 

Mats Backman är för närvarande ekonomi- och finansdirektör för Sandviks affärsområde Sandvik Machining 
Solutions där han också är ansvarig för IT och affärsutveckling. Han har haft ledande positioner i 
Sandvikkoncernen sedan 2007. Dessförinnan arbetade han på ledande poster inom Outokumpu, Nordea och 
Boliden.  

- Mats Backman har gedigen erfarenhet från relevanta företag med industriell verksamhet. Tack vare sin 
bakgrund och erfarenhet är han en synnerligen lämplig kraft för att fortsätta det påbörjade arbetet med att 
utveckla Sandviks finansfunktioner. Han kommer också att ha en ledande roll i arbetet med att driva den fortsatta 
utvecklingen av Sandvik i ett större perspektiv, säger Olof Faxander, Sandviks vd och koncernchef. 

Mats Backman efterträder Emil Nilsson, som har bestämt sig för att anta nya utmaningar utanför Sandvik.  

- Jag vill rikta ett tack till Emil Nilsson för hans betydelsefulla insatser som ekonomi- och finansdirektör och för att 
han initierat ytterligare förbättringar inom våra globala finansprocesser. Jag önskar honom allt gott i hans fortsätta 
karriär, säger Olof Faxander. 

 

 
Stockholm den 6 september 2013 
 

Sandvik AB  

 

 

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september kl 13:00. 

 
För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 08-456 12 37. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda 
områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria 
material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 cirka 49 000 
anställda och representation i 130 länder. 
 


