Pressmeddelande

Sandvik förvärvar QCT:s division för verktyg för skärande bearbetning
Seco Tools, en division inom Sandvik Machining Solutions, har slutit avtal om att förvärva divisionen för verktyg
för skärande bearbetning av QUIMMCO CENTRO TECNOLÓGICO (QCT), en privatägd mexikansk leverantör av
integrerade lösningar för skärande bearbetning.
− Jag är nöjd med att vi tar ytterligare ett steg mot att fullfölja vår uttalade ambition att växa affären inom solida
hårdmetallverktyg. Förvärvet passar väl in i vår långsiktiga tillväxtstrategi och jag välkomnar QCT:s division in i
familjen Sandvik Machining Solutions, säger Lars Bergström, chef för Sandvik Machining Solutions.
Med över 20 års erfarenhet av den mexikanska marknaden har QCT goda kunskaper inom både design och
tillverkning av specialtillverkade verktyg. Förvärvet stärker Seco Tools möjligheter för både tillverkning och
omslipning av verktyg för den växande mexikanska marknaden för kunder inom flera olika branscher, såsom flyg,
fordon, energi och transport.
− Förvärvet av QCT:s division för skärande verktyg utökar vår kunskap inom specialtillverkade verktyg, vilket ger
oss ytterligare möjligheter att erbjuda våra kunder långsiktig ökad produktivitet, säger
Fredrik Vejgården, chef för Seco Tools.
Under 2018 hade QCT:s division för skärande bearbetning intäkter om cirka 90 miljoner kronor och 130 anställda.
Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären har en begränsad effekt på Sandviks vinst per
aktie från start. Transaktionen förväntas avslutas senast under andra kvartalet 2020 efter sedvanliga
överenskommelser.

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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