Pressmeddelande

Sandvik AB - Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2020
Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt,
Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin och Helena Stjernholm samt nyval av Kai Wärn och
Stefan Widing. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.
Kai Wärn är för närvarande verkställande direktör för Husqvarna AB och ledamot av styrelsen i
Husqvarna AB och AB Electrolux. Han är också styrelseordförande i Electrolux Professional AB. Han har
en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Stefan Widing tillträder som verkställande direktör och koncernchef för Sandvik den 1 februari 2020, efter
flera ledande positioner inom Assa Abloy.
Det noteras att Björn Rosengren lämnar Sandviks styrelse i samband med att han slutar som
verkställande direktör den 31 januari 2020. Lars Westerberg har avböjt omval.
Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Sandvik AB.
Stämman kommer att hållas den 28 april 2020 på Göransson Arena i Sandviken.
Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Hans Sterte (Alecta),
Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Johan
Molin (Sandviks styrelseordförande).
Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande, tel. 08-463 06 15.

Stockholm den 29 januari 2020
Sandvik AB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2019 omkring 40 000 anställda
och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.
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