Pressmeddelande

Sandvik förvärvar kinesiska OSK
Seco Tools, en division inom Sandvik Machining Solutions, har ingått avtal om att förvärva det kinesiska bolaget
Kunshan Ousike Precision Tools Co., Ltd (OSK), en ledande tillverkare av solida runda hårdmetallverktyg.
Förvärvet stärker framförallt positionen och produkterbjudandet till den snabbväxande kinesiska
elektronikindustrin.
− Förvärvet är i linje med Sandvik Machining Solutions avsikt att växa affären inom solida hårdmetallverktyg. Vi
har en stark position på kinesiska marknaden och OSK för oss än närmare kunderna, säger Klas Forsström,
chef för Sandvik Machining Solutions.
− Jag är mycket nöjd att vi har slutit ett avtal om att förvärva OSK och inkludera dem i Seco-familjen. OSK:s
kunder finns primärt inom elektronik- och formbearbetningsindustrin och det här är ett viktigt steg för Seco för att
förbättra sin position på den snabbt växande kinesiska marknaden. Kombinationen av våra respektive
expertkunskaper kommer att stärka produkterbjudandet till våra kunder, säger Lars Bergström, chef för Seco
Tools.
Under 2017 hade OSK intäkter om 120 miljoner SEK och 90 anställda.
Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären har en positiv effekt på Sandviks vinst per
aktie från start.
Transaktionen förväntas avslutas under första halvåret 2019 efter godkännande av berörda myndigheter.
Stockholm, 26 november 2018
Sandvik AB
För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller
Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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