Pressmeddelande
Björn Rosengren, VD och koncernchef, kommer att lämna Sandvik
Björn Rosengren, VD och koncernchef för Sandvik, har meddelat ordföranden för Sandviks styrelse att han
har för avsikt att säga upp sig och lämna bolaget från och med 1 februari 2020.
Sandviks styrelse håller ett möte imorgon för att inleda arbetet med att utse en ny VD och koncernchef för
Sandvik.
ꟷ Björn Rosengren har sedan han började i Sandvik, november 2015, etablerat en stark decentraliserad
affärsmodell för bolaget och gjort organisationen mer flexibel och effektiv. Styrelsen är mycket tacksam för
Björns och alla medarbetares arbete under dessa år. Vi kommer nu att påbörja processen med att utse en
mycket erfaren och kompetent industriell ledare som kan efterträda Björn i rollen som VD och koncernchef och
fortsätta att utveckla bolaget ytterligare, säger Johan Molin, ordförande för Sandviks styrelse.
ꟷ Det här har inte varit ett lätt beslut. Sandvik är ett fantastiskt bolag med stor framtidspotential och jag
kommer att fortsätta leda organisationen med ett starkt engagemang till slutet av januari, säger Björn
Rosengren.

Stockholm, 11 augusti 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 11 augusti 2019 cirka kl. 21.30.

-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------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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