Pressmeddelande

Sandvik förvärvar Newtrax, en leverantör av digital gruvteknologi
Sandvik förvärvar privatägda Newtrax, en leverantör av ledande teknologi för trådlösa uppkopplingar avsedda
för övervakning som skapar bättre förståelse kring gruvdrift under jord, inklusive människor, maskiner och
miljö.
− Genom att inkludera Newtrax i Sandvik-familjen stärker vi ytterligare vår ledande position inom automation
och digitalisering, säger Henrik Ager, chef för Sandvik Mining and Rock Technology.
Sandviks ledande erbjudande av digitala verktyg för analys och optimering av produktion och processer i
gruvor, kombinerat med Newtrax ledande teknologi inom trådlös uppkoppling skapar en kraftfull och effektiv
digital lösning för ökad säkerhet och effektivitet inom gruvbrytning under jord.
− Genom att kombinera vår OptiMine® lösning med Newtrax erbjudande kan vi hjälpa kunderna till ett mer
effektivt utnyttjande av deras resurser. Lösningen är oberoende av ett specifikt nätverk eller visst märke av
utrustning, vilket ger en flexibel lösning för kunden, säger Patrick Murphy, chef för divisionen Rock Drills and
Technologies.
Newtrax har sitt huvudkontor i Montreal, Kanada, och under 2018 genererade bolaget intäkter om cirka
26 miljoner kanadensiska dollar med 120 anställda. Newtrax kommer att drivas som en oberoende affärsenhet
inom divisionen Rock Drills and Technologies inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology.
Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2019. Parterna har enats om att inte offentliggöra
köpeskillingen. Affären har en något positiv effekt på Sandviks vinst per aktie från start.

Stockholm, 17 april 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 gruvindustrin och bergavverkning inom 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 160 länder i kvarvarande verksamheter.
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