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Sandvik i strategiskt samarbete med Zhuzhou-koncernen 
 
Sandvik AB (“Sandvik”) har idag tecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) med Zhuzhou Cemented 
Carbide Group Co., Ltd. (“Zhuzhou-koncernen”) om bildandet av ett samriskbolag, så kallat joint venture, för 
strategiskt samarbete. 
 
Zhuzhou-koncernen är den största inhemska tillverkaren i Kina av hårdmetall och hårdmetallverktyg. De 
erbjuder även smältning av volfram, molybden, tantal, niobium och kobolt. Zhuzhou-koncernen är baserad i 
Zhuzhou, Kina, och anställda som samarbetet innefattar uppgår till cirka 2 000. Den årliga försäljningen som 
relaterar till det strategiska samarbetet uppgår till cirka 1,3 miljarder RMB (1,4 miljarder SEK).  
 
Sandvik och Zhuzhou-koncernen avser att bilda ett samriskbolag baserat på bolagets existerande 
tillverkningsenheter i Zhuzhou. Produkterna kommer att säljas och marknadsföras i och utanför Kina. 
Baserat på Sandvik Machining Solutions och Zhuzhou-koncernens starka positioner är vår ambition att 
generera lönsam tillväxt och ta marknadsandelar inom det snabbväxande mid-marketsegmentet.  
 
“Ett samarbete med Zhuzhou-koncernen stärker vår position på en av våra största marknader, Kina, och 
ligger i linje med vår nuvarande strategi att bli en nyckelspelare inom mid-marketsegmentet, som under de 
senaste åren växt i storlek och betydelse”, säger Jonas Gustavsson, affärsområdeschef för Sandvik 
Machining Solutions.  
 
“En expansion utanför premium-segment, inom industrin för hårdmetallverktyg, är betydelsefull för Sandviks 
tillväxtambitioner. Avsiktsförklaringen utgör ett mycket viktigt steg på den vägen”, säger Olof Faxander, VD 
och koncernchef för Sandvik.  
 
Avsiktsförklaringen mellan Sandvik och Zhuzhou-koncernen uttrycker endast parternas preliminära avsikt att 
förhandla om ett strategiskt samarbete. Det innebär inget bindande åtagande för endera parten att teckna ett 
slutligt avtal om det strategiska samarbetet.  
 
I dagsläget kan vi ej ge ytterligare information eller kommentarer utöver detta pressmeddelande. 
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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 2013 cirka  
47 000 anställda och representation i 130 länder och en omsättning på cirka 87 000 MSEK. 
 
Sandvik Machining Solutions 
Sandvik Machining Solutions är marknadsledande inom verktyg och verktygssystem för avancerad industriell 
metallbearbetning. Produkterna är av hårdmetall och andra hårda material som diamant, kubisk bornitrid och 
specialkeramer. 2013 hade Sandvik Machining Solutions runt 19 100 anställda och en omsättning på cirka 
28 500 MSEK. 

 
 
 
 


