Pressmeddelande

Sandviks kapitalmarknadsdag i november 2020
I november 2020 kommer Sandvik att arrangera sin kapitalmarknadsdag i samarbete med SKF och Volvo, och
dagarna kommer att innehålla besök på Sandviks och SKF:s enheter i Österrike för att sedan besöka Volvo i
Göteborg, Sverige.
Den 3 november 2020 kommer Sandvik att hålla sin kapitalmarknadsdag i Graz/St. Martin im Sulmtal, Österrike
på enheten för återvinning av skärande verktyg inom Sandvik Machining Solutions.
Kapitalmarknadsdagen är ett tillfälle för institutionella investerare, finansanalytiker och finansiell media att få en
uppdatering på Sandviks strategi och utveckling.
Presentationer kommer att hållas av Stefan Widing, koncernchef och VD, Tomas Eliasson, ekonomi- och
finanschef samt av affärsområdeschefer. Deltagare kommer även att erbjudas en rundvisning av enheten där
använda skärverktyg återvinns, för att ombesörja en cirkulär försörjning av råmaterial.
Kapitalmarknadsdagen arrangeras i samarbete med SKF och Volvo. Vänligen notera följande datum:
3 november 2020
4 november 2020
5 november 2020

Sandvik kapitalmarknadsdag i Graz/St. Martin im Sulmtal, Österrike
SKF kapitalmarknadsdag i Steyr, Österrike
Volvo kapitalmarknadsdag i Göteborg, Sverige

En formell inbjudan med komplett agenda, registrering och förslag på flyg, etc. kommer att skickas under det andra
kvartalet 2020. Transport mellan Sandvik och SKF kommer att arrangeras.

Stockholm, 20 december 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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