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Stefan Widing utsedd till ny VD och koncernchef för Sandvik 

Sandviks styrelse har utsett Stefan Widing till ny VD och koncernchef för Sandvik, med tillträde senast under 
april 2020. Stefan Widing efterträder Björn Rosengren, som enligt tidigare kommunikation lämnar Sandvik den 
1 februari 2020. 

Stefan Widing är sedan 2015 Executive Vice President på Assa Abloy, samt chef för HID Global Corporation, 
en teknikdivision inom Assa Abloy. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektronik, samt en 
filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Han har tidigare varit chef för Assa Abloys Shared Technologies 
och före det haft ett antal olika roller inom Assa Abloy och SAAB Aerospace. 

– Vi är väldigt glada att Stefan Widing tar sig an jobbet som VD och koncernchef för Sandvik. Stefan är en 
mycket uppskattad ledare och har en solid industriell erfarenhet av att utveckla organisationer och affärer, 
både organiskt och genom förvärv. Dessutom kommer hans kompetens inom avancerade teknologier och 
förmåga att leda digitala transformationer att vara ytterligare en värdefull tillgång för Sandvik. Stefan har 
definitivt de egenskaper som behövs för att fortsätta driva decentralisering och säkra Sandviks framtida 
utveckling, säger Johan Molin, Sandviks styrelseordförande. 

– Jag ser verkligen fram emot arbetet på Sandvik. Jag är övertygad om att ett sådant högteknologiskt bolag, 
erkänt för sina mycket kompetenta medarbetare, har en stor framtidspotential – inte minst genom att fortsätta 
utvecklas inom det digitala området och utforska nya teknologier och därmed ytterligare förbättra kundernas 
effektivitet, produktivitet och hållbarhet, säger Stefan Widing. 

I det fall en övergångslösning behövs kommer Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör, att ta rollen som 
tillfällig VD och koncernchef för Sandvik. 

 
En telefonkonferens för media och investerare med Sandviks styrelseordförande Johan Molin kommer att 
hållas idag klockan 11:00. Anslut med PIN: 72371618# via nedanstående telefonnummer: 
 

SE: +46 8 566 42 651 
UK: +44 333 300 0804 
US: +1 631 913 1422 
 
 

Stockholm, 25 oktober 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 25 oktober 2019 cirka kl. 09.30. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 


