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Förändringar i Sandviks koncernledning 
 
 
Sandvik gör förändringar i sin koncernledning och u tser nya chefer för två av sina affärsområden. 
 
Jonas Gustavsson, för närvarande chef för Sandvik Materials Technology, har utsetts till ny chef för Sandvik 
Machining Solutions från den 1 februari. Jonas Gustavsson har arbetat på Sandvik sedan 2008 och hade 
dessförinnan olika ledande befattningar inom ABB och Bombardier. Jonas Gustavsson efterträder Andreas Evertz 
som lämnar Sandvik efter fem år för att ta sig an nya utmaningar utanför bolaget. Sandvik Machining Solutions 
har cirka 18 000 medarbetare och är ledande inom produkter och lösningar för skärande bearbetning. 
  
Petra Einarsson har utsetts till ny chef för Sandvik Materials Technology och medlem i Sandviks koncernledning 
med tillträde den 1 februari. Petra Einarsson är för närvarande chef för produktområde Tube inom Sandvik 
Materials Technology. Hennes karriär på Sandvik omspänner 22 år. Sandvik Materials Technology är 
specialiserat på avancerade produkter och lösningar i höglegerade metaller.  
 
- Jonas Gustavsson och Petra Einarsson har båda gjort starka insatser för att höja lönsamheten inom Sandvik 
Materials Technology. Petra Einarsson kommer att bygga vidare på det positiva momentum som skapats inom 
affärsområdet. Jag vill önska Andreas Evertz all lycka i hans framtida karriär. Sandvik Machining Solutions har 
utvecklat en stabil och framgångsrik strategi under hans ledarskap. Jonas Gustavsson, med bevisad förmåga 
som framgångsrik ledare, kommer att ha i uppdrag att ytterligare utveckla Sandvik Machining Solutions och 
samtidigt ta tillvara affärsområdets tillväxtpotential, säger Sandviks VD och koncernchef, Olof Faxander. 
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Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2013 kl.07:45 
 

För ytterligare information, kontakta Jan Lissåker, Kommunikationsdirektör Sandvik AB, tel 08 456 12 28. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 
 


