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Chefen för Sandvik Mining and Rock Technology lämnar Sandvik 
 
Lars Engström, chef för Sandvik Mining and Rock Technology, kommer att lämna Sandvik under 2019, efter 
att en efterträdare har utsetts. 
 
Lars Engström har sedan 2016 varit medlem i Sandviks koncernledning och ansvarat för affärsområdet 
Sandvik Mining and Rock Technology. Han har under perioden framgångsrikt förbättrat resultatet i 
affärsområdet och dess divisioner, i enlighet med Sandviks strategi att säkerställa stabilitet, lönsamhet och 
tillväxt. 
 
Under Lars Engströms ledning har Sandvik Mining and Rock Technologys intäkter ökat från omkring 30 till  
44 miljarder kronor och rörelsemarginalen har förbättrats från 10 % i början av 2016 till 19 % under fjärde 
kvartalet 2018. 
 
– Jag är mycket tacksam för Lars Engströms bidrag till koncernen. Han har byggt en framgångsrik 
decentraliserad organisation och väsentligt stärkt resultaten från Sandvik Mining and Rock Technologys 
divisioner. Nu har vi tillsammans kommit fram till att det är dags för ett nytt ledarskap. Vi har många bra 
talanger inom Sandvik så jag är övertygad om att vi kommer att ha flera intresserade och motiverade 
kandidater till jobbet. Samtidigt är jag nöjd med att Lars kommer att stanna kvar för att säkerställa en bra 
övergång innan han lämnar", säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef. 
 
Rekryteringsprocessen för att hitta en ny chef för Sandvik Mining and Rock Technology kommer nu att 
initieras och tillsättningen av en ny chef meddelas så snart processen har slutförts. 
 
 

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. 
 

 
 


