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Sandvik utnämner ny chef för Sandvik Mining 

 

Lars Engström har utnämnts till chef för Sandvik Mining. Han blir samtidigt medlem av Sandviks 
koncernledning. 

 

Lars Engström, tidigare VD och koncernchef för luftbehandlingskoncernen Munters, har en gedigen industriell 
bakgrund med över ett decenniums erfarenhet från gruv- och anläggningsindustrin. Han har haft ledande 
positioner inom Atlas Copco, där han var chef för divisionerna för Rock Drilling Equipment och Underground 
Rock Excavation. Han har också varit säljbolagschef för marknaderna Australien och Nya Zeeland samt 
innehaft ledande befattningar inom marknad och finans för divisionen Rock Drilling Tools.  

 

Lars Engström har dessutom flerårig erfarenhet från Seco Tools. Hans karriär omspänner internationella 
uppdrag i flera världsdelar. 

 

- Jag har kommit fram till att vi behöver ett nytt ledarskap för att driva vår gruvverksamhet framåt. Jag är 
övertygad om att Lars Engström, som jag känner väl från Atlas Copco, har den erfarenhet och 
ledarskapsförmåga som vi behöver. Jag vill samtidigt tacka Scot Smith, som lämnar Sandvik, för hans 
insatser, säger Sandviks VD och koncernchef, Björn Rosengren. 
 

Lars Engström tillträder på Sandvik den 15 december.  

 
  

Stockholm den 14 december 2015 

Sandvik AB 

 

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2015 kl. 10.00. 

 
För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel. 070 616 20 24 
eller Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel. 076 767 01 27. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
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. 

 


