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Sandvik implementerar den sista fasen av programmet för optimering av 
försörjningskedjan, gör ytterligare strukturella besparingar samt nedskrivningar   
 
Sandvik har identifierat ytterligare strukturella åtgärder för att förbättra effektiviteten, vilket kommer att generera 
besparingar om cirka 600 miljoner kronor på årsbasis, däribland tredje och sista fasen av programmet för 
optimering av försörjningskedjan. Resultatet för fjärde kvartalet 2015 kommer att påverkas av engångskostnader 
om 1 550 miljoner kronor varav 552 miljoner påverkar kassaflödet.  
 
- Hela programmet för optimering av försörjningskedjan kommer att reducera antalet produktionsenheter med 23, 
i linje med målet för kvarvarande verksamheter. Över tid kommer vi att uppnå betydande effektivitetsförbättringar 
som ett resultat av en lägre kostnadsbas, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef för Sandvik.  
- Ytterligare strukturella åtgärder syftar till en långsiktigt förbättrad interneffektivitet, och reflekterar inte 
förändringar i underliggande marknad den senaste tiden. Nedskrivningarna är främst relaterade till svagare än 
väntad utveckling för delar av Sandviks verksamheter i Kina.  
 
En genomgång av fas två i programmet för optimering av försörjningskedjan för Sandvik Mining, resulterade i en 
reservupplösning om 169 miljoner kronor. Den totala besparingen från optimeringsprogrammet uppgår till  
1,3 miljarder kronor för kvarvarande verksamheter. 
 
 
MSEK  OPTIMERING KOSTNADSBESPARINGAR NEDSKRIVNINGAR TOTALT  
 FÖRSÖRJNINGSKEDJAN SANDVIK MACHINING SOLUTIONS   KONCERNEN 
  & KONCERNGEMENSAMT    
UPPSKATTADE BESPARINGAR 
ÅRSTAKT I SLUTET AV 2017 323 282 - 605  

ENGÅNGSPOSTER Q4 2015 254 321 975 1,550  

VARAV KASSAFLÖDESPÅVERKAN 231 321 - 552  

 
Information rörande de enskilda enheterna kommer att meddelas lokalt från fall till fall, avhängigt fackliga 
konsultationer. 
 
För mer information, kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för Investor Relations, tfn: 08 456 14 94, Anna Vilogorac, 
Investor Relations tfn: 08 456 11 94 eller Oskar Lindberg, Investor Relations, tfn 08 456 12 30. 
 
 
Stockholm, 10 december 2015 

 
 
Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2015 kl. 08.00. 
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Sandvik-koncernen 
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter, tjänster och service som förbättrar 
kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för 
metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, 
högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2014 cirka 47 000 anställda och en försäljning i över 150 länder 
på cirka 89 miljarder SEK. 


