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Ny kommunikationsdirektör i Sandvik AB  
 
Jan Lissåker  har utsetts till kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen i Sandvik AB. Tillträde 
sker den 5 mars 2012. Han ersätter Anders Wallin som kommunikationsdirektör när Anders efter en lång och 
framgångsrik karriär inom Sandvik-koncernen går i pension. Anders Wallin kommer dock att kvarstå under en tid 
för att bland annat leda vissa projekt kopplade till Sandviks 150-årsjubileum 2012. Befattningen är placerad i 
Stockholm men viss tid kommer att förläggas i Sandviken. 
 
Jan Lissåker är i dag ansvarig för Investor Relations inom Sandvik AB, en befattning han kommer att behålla till 
dess att en ersättare har utsetts. Han har en gedigen bakgrund i flera ledande ekonomibefattningar inom främst 
Sandvik Coromant och Sandvik Tooling och har de senaste åren varit ansvarig för koncernens finansiella 
kommunikation. 
 
– Det är tillfredsställande att vi har säkerställt kontinuiteten inom Group Communication när nuvarande chef går i 
pension. Såväl kompetens som verksamhetskännedom är mycket viktiga egenskaper och vår utvärdering visar att 
Jan Lissåker väl fyller våra krav. Funktionen är dessutom av sådan vikt att vi har beslutat att kommunikations-
direktören fortsättningsvis ingår som medlem av koncernledningen, säger Olof Faxander, Sandviks VD och 
koncernchef.    
 
 
Sandviken den 30 november 2011 
 
Sandvik Aktiebolag (publ) 
 
 
Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2011 kl. 09:00. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef, på tel 026-26 10 02.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 2010 cirka  
47 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på nära 83 000 MSEK. 
 
För mer information besök www.sandvik.com 


