Pressmeddelande
Sandvik initierar en intern separation av Sandvik Materials Technology
Sandviks styrelse har beslutat att initiera en intern separation av affärsområdet Sandvik Materials Technology.
Avsikten är att öka Sandvik Materials Technologys strukturella oberoende från Sandvik-koncernen och
därigenom sätta större fokus på verksamhetens framtida utveckling, samt skapa flexibilitet. Styrelsen har även
beslutat att undersöka möjligheterna för en notering (Lex Asea) på Nasdaq Stockholm, om det bedöms stärka
Sandvik Materials Technologys position och framtida utveckling.
– Beslutet att initiera en intern separation av Sandvik Materials Technology är baserat på styrelsens
övertygelse om att delarna kommer att utvecklas mer fördelaktigt på egen hand, vilket stärker möjligheterna
för lönsam tillväxt och ökar det långsiktiga aktieägarvärdet, säger Johan Molin, styrelseordförande för Sandvik.
– Sandvik Materials Technology representerar Sandviks ursprung och har varit en grund för andra fantastiska
verksamheter som har lett fram till dagens struktur. Från mitt perspektiv kommer en separation att möjliggöra
fullt fokus på Sandvik Materials Technologys styrkor och på ytterligare resultatförbättringar, säger Björn
Rosengren, Sandviks VD och koncernchef.
Separationen och förberedelserna för en möjlig notering förväntas ta minst ett år. Det finns inga garantier för
att ett beslut om en faktisk notering av Sandvik Materials Technology kommer att tas. Mer detaljer kommer att
ges längre fram.
En webbsänd press- och investerarkonferens kommer att hållas idag klockan 15:00 i rum New York, World
Trade Center, Stockholm.
Efter konferensen är Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren samt Göran Björkman, chef för Sandvik
Materials Technology, tillgängliga för frågor från media.
Konferensen är tillgänglig via https://sandvik-live.creo.se/190506/ eller via nedanstående telefonnummer:
SE: +46 8 505 58 368
UK: +44 333 300 9263
US: +1 646 722 4904
Stockholm, 6 maj 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.
Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 maj 2019 cirka kl.13.00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------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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