Pressmeddelande
Sandvik förvärvar leverantör av lösningar för batteridrivna elfordon
Sandvik förvärvar privatägda Artisan Vehicle Systems, en tillverkare av batteridriven utrustning för
underjordsgruvor, baserad i Camarillo, Kalifornien, USA. Bolagets kärnteknik är batteripaket, drivsystem för
fordon, batteridrivna elfordon och mjukvarubaserade styrsystem. Artisans lastare och truckar för
underjordsgruvor är utrustade med dessa kraftfulla, mycket pålitliga och beprövade batteridrivna drivsystem.
Artisan är marknadsledare och har flest batteridrivna elfordon som just nu är aktiva inom underjordsbrytning.
− Jag är nöjd att se det här strategiska förvärvet av Artisan så kort efter förra årets öppnande av Sandviks
toppmoderna innovations- och utvecklingscenter för batterier och elektrifiering i Åbo, Finland. Det är i linje med
vår ambition att vara ledande inom marknaden för batteridrivna fordonslösningar, säger Lars Engström, chef för
Sandvik Mining and Rock Technology.
Artisan kommer att utgöra en affärsenhet i divisionen Load and Haul, inom Sandvik Mining and Rock
Technology.
− Området där Artisan är baserat är en föregångare inom elfordonsutveckling. Det kommer att vara vårt nya
fotfäste inom forskning och utveckling som kompletterar den kompetens vi har i Finland. Kombinationen av våra
kunskaper och färdigheter skapar en mycket stark plattform, säger Mats Eriksson, chef för Load and Haul
Division, Sandvik Mining and Rock Technology.
Artisan är ett ’start-up bolag’ som under 2017 hade intäkter på 12,3 miljoner USD och omkring 60 anställda.
Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen i affären. Transaktionen förväntas avslutas under
första kvartalet 2019. Affären har initialt en neutral effekt på vinst per aktie.
Stockholm, 22 januari 2019
Sandvik AB
För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller
Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka
100 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.
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