Pressmeddelande

Lars Bergström utsedd till tillförordnad chef för Sandvik Machining Solutions
Sandvik har utsett Lars Bergström, för närvarande senior strategirådgivare och Vice President på Sandvik
Machining Solutions, till tillförordnad chef för Sandvik Machining Solutions. Förändringen gäller från 1 juli
2019. Lars Bergström kommer att ha fullt ansvar för affärsområdet och han kommer att ingå i Sandviks
koncernledning.
− Lars Bergström är en av våra absolut mest erfarna ledare. Jag är övertygad om att han i nuläget är rätt
person att leda affärsområdet Sandvik Machining Solutions. Med sin förståelse och sitt engagemang för
affärsområdets strategier och handlingsplaner har jag förtroende för att han kommer att säkerställa att
divisionerna presterar bra i olika marknadslägen, säger Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren.
Lars Bergström har tidigare varit VD för BE Group och dessförinnan VD för KMT Group. Han har även mer än
20 års erfarenhet från ABB. Mellan 2011 och 2018 var han chef för Seco Tools.
En rekryteringsprocess för rollen som chef för Sandvik Machining Solutions kommer att initieras i mitten av
2020.
Stockholm, 25 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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