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Sandvik förvärvar Inrock, en ledande leverantör inom bergborrning  
 
Sandvik förvärvar privatägda Inrock, en ledande leverantör av bergborrverktyg och service för styrd horisontell 
borrning (Horizontal Directional Drilling, HDD) i Nordamerika. Inrock har sitt huvudkontor i Houston, USA, och 
är marknadsledande inom bergborrar för pilothål, hålöppnare, styrsystem samt tillbehör och tjänster för styrd 
horisontell bergborrning. Bolaget är verksamt inom premiumsegmentet för maxiriggar inom HDD. 

– I linje med vår strategi visar förvärvet hur vi driver tillväxt både organiskt och genom förvärv i områden där vi 
har stabilitet och lönsamhet, med siktet inställt på världsledande marknadspositioner. Jag välkomnar Inrock till 
koncernen, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef i Sandvik. 

Sandvik Mining and Rock Technology kommer tillsammans med Inrock, att i accelererad takt vidareutveckla 
produktportföljen inom styrd horisontell bergborrning, vilket möjliggör ökad närvaro bland kunder verksamma 
inom infrastrukturapplikationer såsom olje- och gasledningar, vatten och avlopp, telekommunikation, 
elektricitet, samt produktion och lagring av alternativ energi. Fokus kommer även att ligga på att expandera 
inom midirigg-segmentet, förstärka verksamhetens globala närvaro samt realisera produktionsrelaterade 
synergier.  

– Jag är nöjd med att vi drar nytta av vårt materialkunnande och befintlig infrastruktur i försörjningskedjan för 
att driva tillväxt inom förbrukningsvaror och service, eftersom det är viktigt för att upprätthålla och förbättra 
våra kundrelationer samtidigt som det bidrar till långsiktig stabilitet i våra vinster, säger Henrik Ager, 
produktområdeschef för Rock Tools. 

Inrock hade under 2017 intäkter på 46 miljoner USD och 70 anställda. Effekten på Sandviks vinst per aktie blir 
initialt neutral till något positiv. Parterna har kommit överens om att inte uppge köpeskillingen. 

Transaktionen har slutförts idag och från och med tredje kvartalet rapporteras Inrock som en del av 
produktområdet Rock Tools inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology.  
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För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08-456 14 94 eller  
Jessica Alm, kommunikationsdirektör, tel. 08-456 12 88. 
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Sandvik-koncernen 
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar 
kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – 
verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska 
lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt 
produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 
91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter. 
 


