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Sandvik förvärvar andel i ledande aktör inom additiv tillverkning 

Sandvik har förvärvat en andel om 30 % i det privatägda italienska bolaget Beam IT, en ledande leverantör av 

tjänster inom additiv tillverkning i metall och 3D-printade komponenter för krävande användningsområden. 

− Investeringen i Beam IT kompletterar vårt befintliga erbjudande inom additiv tillverkning och är i linje med 

Sandviks strategiska ambition att bli en ledande leverantör av lösningar till den bredare industrin för 

komponenttillverkning, säger Lars Bergström, chef för Sandvik Machining Solutions. 

Beam IT levererar 3D-printade komponenter i metall för krävande branscher såsom fordons-, energi- och 

flygindustrin. Bolaget har flera relevanta kvalitetscertifikat för att kunna serva dessa industrier och har mer än 

20 års erfarenhet inom additiv tillverkning, med över 20 ´Powder Bed Fusion´-skrivare installerade. 

− Additiv tillverkning är en sektor som utvecklas snabbt och det finns ett behov av partners med de 

avancerade specialistkunskaper och resurser som krävs för att hjälpa industriella kunder att utveckla och 

lansera deras program inom additiv tillverkning. Denna investering ger våra kunder tillgång till Sandviks och 

Beam IT:s kombinerade expertis och kapacitet, säger Kristian Egeberg, chef för Sandviks division Additive 

Manufacturing. 

Under 2018 hade Beam IT intäkter på cirka 70 miljoner SEK och 38 anställda. Sandvik har rätt att ytterligare 

öka sin ägarandel över tid. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. 

 

Stockholm, 12 juli 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 


