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Sandvik avser förvärva mjukvarubolaget Cambrio, en ledande aktör inom 
CAM  
 
Sandvik har tecknat ett avtal med Battery Ventures om att förvärva det amerikanska bolaget Cambrio, en 
ledande aktör som erbjuder integrerade lösningar inom CAD/CAM-mjukvara för tillverkningsindustrier såsom 
fordons-, transport-, energi-, medicin- och flygindustri. Bolaget kommer att redovisas i Design & Planning 
Automation, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. 

− Detta är i linje med vår strategi att växa organiskt och genom förvärv inom området för avancerad tillverkning, 
specifikt med fokus på industriell mjukvara, industriella metrologilösningar och 3D-printing. Cambrio kommer att 
möjliggöra ett breddat kunderbjudande som täcker mer av kundernas totala tillverkningsprocess, säger Stefan 
Widing, VD och koncernchef för Sandvik. 
 
Sandviks strategiska ambition är att erbjuda kunderna mjukvarulösningar som möjliggör automatisering av den 
totala värdekedjan vid komponenttillverkning – från design och planering till produktionsberedning, tillverkning 
och kvalitetssäkring. Computer Aided Manufacturing (CAM) spelar en avgörande roll i den digitala 
tillverkningsprocessen, där den möjliggör automatiserade lösningar från design till maskinbearbetning. 
 
Genom att förvärva Cambrio kommer Sandvik att etablera en viktig position på CAM-marknaden, vilken 
inkluderar både specifik verktygstillverkning och mer generell maskinbearbetning. Detta kommer att komplettera 
det existerande kunderbjudandet inom Sandvik Manufacturing Solutions. 
 
Cambrios produktportfölj inkluderar GibbsCAM, med fokus på fräsning och svarvning, Cimatron, som är 
specialiserad på formgjutning, och SigmaNEST, som är avsedd för effektiv metallbearbetning och nesting.  
 
− Genom att addera Cambrios produkterbjudande kommer vi att kunna hjälpa våra kunder att öka 
produktiviteten ytterligare i den bredare värdekedjan. Vi delar en gemensam ambition att automatisera 
arbetsflöden och göra våra kunder mer effektiva och hållbara. Jag ser fram emot att välkomna Cambrio teamet 
till Sandvik, säger Mathias Johansson, chef för Design & Planning Automation, en division inom Sandvik 
Manufacturing Solutions. 
 
Cambrio är baserat i Ohio, USA, och har 375 medarbetare. 2020 hade bolaget en försäljning på SEK 628 
miljoner (USD 68 miljoner) med en rörelsemarginal som är något utspädande för Sandvik Manufacturing and 
Machining Solutions. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara neutral. Parterna har kommit 
överens om att inte avslöja köpesumman. 

Förvärvet förväntas slutföras under det andra halvåret 2021 – och förutsätter godkännande av berörda 
myndigheter. 

Telefonkonferens 

Med anledning av det avsedda förvärvet äger en telefonkonferens rum den 1 juli 2021 klockan 14.00 för 
analytiker, investerare och finansiell media. Det går även att lyssna på telefonkonferensen direkt på Sandviks 
hemsida home.sandvik där även telefonnummer och presentationsmaterial finns tillgängliga.  

Telefonnummer för konferensen:  

 
SE: +46 8 505 583 66  
UK: +44 333 300 9030  
US: +1 646 722 4904 
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Stockholm, 1 juli, 2021 

Sandvik AB 

 
 
För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes 
Hellström, presschef, 070-721 10 08. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 anställda 
och en försäljning på cirka 86 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter. 
 


