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Sandvik avser att förvärva siktar- och matartillverkaren Kwatani 

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva det sydafrikanska bolaget Kwatani, en ledande leverantör av siktar 
och matare för gruvbranschen. Produkterbjudandet inkluderar siktar, matare, finseparerare, drivare och 
tjänster. Bolaget kommer att rapporteras i Stationary Crushing and Sceening, en division inom Sandvik Rock 
Processing Solutions.  

- Det är glädjande att vi fortsätter att exekvera på vår strategi att växa genom förvärv, samtidigt som vi stärker 
vår position inom krossning och sortering. Jag ser fram emot att välkomna Kwatani till Sandvikkoncernen, 
säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik. 

Förvärvet av Kwatani, vilket är det första sedan Sandvik Rock Processing Solutions etablerades som ett eget 
affärsområde i början av 2021, utökar Sandviks utrustningserbjudande och kompletterar befintlig produkt- och 
serviceportfölj för eftermarknaden. Kwatanis starka erbjudande inom högkapacitetssiktar för gruvindustrin 
adderar till Sandviks befintliga produktportfölj och stärker samtidigt koncernens närvaro i Afrika. 

- Kwatanis erbjudande av stora vibrerande siktar och matare för gruvindustrin ligger i linje med vår strategi att 
stärka våra färdigheter inom krossning och kompletterar Sandviks starka kompetens och erfarenhet inom 
stationär krossning och sortering. Detta kommer vidare att accelerera vår tillväxt inom krossning och sortering 
säger Anders Svensson, affärsområdeschef för Sandvik Rock Processing Solutions.  

Kwatani är baserat i Johannesburg, Sydafrika och har cirka 150 anställda. 2020 uppgick försäljningen till 
omkring SEK 175 miljoner, med en EBIT-marginal något utspädande för Sandvik Rock Processing Solutions. 
Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer inledningsvis att vara neutral.  

Förvärvet förväntas slutföras under det fjärde kvartalet av 2021 och förutsätter godkännande av berörda 
myndigheter.  

Stockholm, 7 maj 2021 

 

Sandvik AB 

 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller 
Johannes Hellström, presschef, tel. 079 098 2670 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar 
kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. 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 2020 omkring 37 000 
medarbetare och en försäljning på cirka 86 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter. 


