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Sandvik Materials Technology lägger ned stanslinjestålsverksamheten i Kina 
 
Sandvik Materials Technology (SMT) lägger ned stanslinjestålsaffären i Qingdao, Kina. SMT har för avsikt 
att även avveckla säljverksamheten för stanslinjestålsaffären i Halesowen, England, efter konsultation med 
de anställda i enlighet med lokal lagstiftning. Nedläggningen ligger i linje med SMT:s strategi att fokusera 
mer mot energisegmentet och applikationer relaterade till energieffektivitet, och att lämna 
verksamhetsområden som inte anses vara en del av kärnverksamheten. 
 
Stanslinjestålsverksamheten tillverkar stanslinjer i huvudsak till förpackningsindustrin och har en begränsad 
koppling till övriga SMT. Faktureringen uppgick 2013 till omkring 75 miljoner kronor och verksamheten 
omfattar 57 anställda totalt, varav 51 i Kina och 6 i England. Stanslinjestålsaffären hade en låg ensiffrig 
rörelsemarginal under 2013 och nedläggningen kommer att ha en marginell påverkan på rörelsemarginalen 
för SMT. Enheten ingår för närvarande i produktområde Strip, Wire and Heating Technology inom 
affärsområdet SMT.  
 
Verksamheten kommer att fasas ut under tre månader och nedläggningen förväntas vara slutförd under det 
andra kvartalet 2015. SMT kommer att leva upp till sina kundåtaganden på bästa möjliga sätt och kommer i 
nära samarbete med kunderna säkerställa att processen fortlöper så smidigt som möjligt. 
 
– Vi ser detta som ytterligare ett steg i transformationen av SMT till en energifokuserad nischaktör. Vi 
utvecklar kontinuerligt vår portfölj mot allt mer avancerade produkter och material, för de mest krävande 
industrierna, säger Petra Einarsson, affärsområdeschef på Sandvik Materials Technology.  
 
 
Stockholm, 1 december 2014 
 
 
För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerar relationer, Sandvik AB,  
tel +46 8 456 14 94 eller Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel +46 8 456 12 37.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Sandvik Group 
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 
omkring 47 000 medarbetare, representation i 130 länder och en omsättning på cirka 87 000 MSEK. 

 
Sandvik Materials Technology 
Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande 
tillverkare av högt förädlade produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar samt metalliska och 
keramiska motståndsmaterial för de mest krävande industrierna. Spetskompetensen bygger på en 
integrerad produktionsplattform samt en världsledande metallurgi och FoU-verksamhet. Produktområden är 
Tube, Strip, Wire and Heating Technology samt Primary Products. Omsättningen 2013 var cirka 14 000 
MSEK och antalet anställda omkring 7 100. 
 
 
 


