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Sandvik lanserar ny global leveransmodell för ekono mitransaktioner 
 
Sandvik inför en ny gemensam modell för tjänsteleve rans för delar av koncernens ekonomiprocesser. 
Den nya leveransmodellen är i linje med Sandviks st rategi, där målet är att förenkla processer och utn yttja 
koncernövergripande synergier och globala affärsmöj ligheter för att bli världsledande inom utvalda 
segment. 
 

Ansvaret för en del av transaktionsprocesserna kommer att överföras till Capgemini, en extern tjänsteleverantör. 
Målsättningen är att utnyttja Sandviks gemensamma resurser bättre och utveckla en effektivare 
ekonomiorganisation. Som ett resultat kommer Sandviks processer att bli mer flexibla och skalbara samtidigt som 
koncernen upprätthåller en tillförlitlig kvalitet och en stark intern kontroll.  
 
– Vi behöver vara flexibla och skalbara för att positionera oss själva för framtida tillväxt. Vi är glada över att 
meddela att Sandvik har undertecknat ett 5-årigt kontrakt med Capgemini för hantering av ekonomitransaktioner i 
regelbaserade och repeterbara processer. Detta gör det möjligt för oss att istället fokusera på vår affärsstödjande 
roll, säger Sandviks ekonomi- och finansdirektör Emil Nilsson. 
 
Den nya modellen kommer att införas i 29 länder under perioden 2013–2015 och berör samtliga affärsområden.  
 
– Som en konsekvens av detta är det sannolikt att det blir personalneddragningar. Var och hur många det berör 
är för tidigt att säga. Hur den nya leveransmodellen införs i varje land kommer att påverka antalet medarbetare 
som direkt berörs av denna förändring. I enlighet med god praxis kommer dessa förändringar att diskuteras med 
de lokala arbetstagarrepresentanterna, säger Emil Nilsson. 
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Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2013 kl. 08.30 
 
 

För ytterligare information kontakta Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel 08- 456 12 40 
eller Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 08-456 12 37. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2012 cirka 49 000 
anställda och representation i 130 länder och en omsättning på omkring 99 000 MSEK. 
 

 


