Pressmeddelande

Göran Björkman utsedd till ny chef för Sandvik Materials Technology
Sandvik har utsett Göran Björkman till ny chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology och medlem av
Sandviks koncernledning. Han efterträder Petra Einarsson som lämnar bolaget för ett externt uppdrag.
Förändringen träder i kraft den 1 november 2017.
− Göran Björkman har med sin omfattande erfarenhet de rätta egenskaperna att leda Sandvik Materials
Technology på vägen framåt. Som alla vet befinner sig detta affärsområde i en utmanande situation. Jag är
övertygad om att Göran Björkman kommer att tillföra det strategiska och affärsorienterade fokus som
affärsområdet nu behöver, säger Sandviks vd och koncernchef, Björn Rosengren.
Göran Björkman, 51 år, har arbetat i Sandvik-koncernen sedan 1990 varav nästan 20 år inom koncernens
materialteknikaffär. För närvarande innehar han rollen som Vice President Production vid Sandvik Coromant
liksom Vice President Production Strategy för Sandvik Machining Solutions.
− Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min tacksamhet till Petra Einarsson för hennes hängivna insatser för
Sandvik under nästan 30 år. Jag vill samtidigt önska henne lycka till i hennes nya roll som vd för
förpackningsindustri-koncernen BillerudKorsnäs, säger Björn Rosengren.
Stockholm den 30 oktober 2017

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta:
Pär Altan, chef för extern kommunikation, Sandvik, telefon +46 70 616 2024
Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik, telefon +46 8 456 1494

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar
kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden –
verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska
lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt
produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka
82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.
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