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Sandvik avser förvärva det ledande CAM-mjukvarubolaget CNC Software Inc., 
skaparna av Mastercam   
 
Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva det amerikanska bolaget CNC Software Inc., en ledande 
leverantör av integrerade lösningar inom CAD/CAM-mjukvara för tillverkningsindustrin – och företaget bakom 
Mastercam, den mest använda CAM-lösningen (Computer Aided Manufacturing) inom industrin. Bolaget 
kommer att redovisas inom Design & Planning Automation, en division inom affärsområdet Sandvik 
Manufacturing and Machining Solutions. 
 
Genom att förvärva CNC Software får Sandvik tillgång till ett CAM-erbjudande i världsklass. 
Mjukvarulösningen Mastercam har en installerad bas på omkring 270 000 licenser/användare, vilket är den 
största inom industrin. De har även ett starkt nätverk av återförsäljare och väletablerade partnerskap med 
ledande maskintillverkare och verktygsföretag. 
 
− Detta är i linje med vår strategi att växa inom området för digital tillverkning, specifikt med fokus på industriell 
mjukvara som ligger nära komponenttillverkning. Förvärvet av CNC Software och Mastercam-portföljen, i 
kombination med vårt existerande erbjudande och omfattande tillverkningskunnande, kommer att göra 
Sandvik till en ledande aktör på den övergripande CAM-marknaden mätt i installerad bas. CAM spelar en 
avgörande roll i den digitala tillverkningsprocessen och möjliggör nya och innovativa lösningar inom 
automatiserad design för tillverkning, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik. 
 
CNC Software har en stark marknadsposition inom CAM-segmentet, särskilt för små och medelstora 
tillverkningsföretag (SME:s), vilket blir en viktig del i att uppnå Sandviks strategiska ambitioner att utveckla 
lösningar för att automatisera tillverkningsprocesserna för SME:s – och leverera konkurrenskraftiga så kallade 
point solutions för stora tillverkare (OEM:s). Kombinationen av Mastercams styrkor och Sandviks nuvarande 
erbjudande samt kunnande inom maskinbearbetning, kommer att vara en viktig möjliggörare när det gäller att 
automatisera kundernas tillverkningsprocess ytterligare. 
  
− Mastercam kommer att utgöra hörnstenen i Sandviks CAM-portfölj, och bidra till ytterligare ökad produktivitet 
i komponenttillverkningen hos våra kunder – genom att kombinera Sandviks bearbetningskunnande med 
deras CAM-expertis, vilket även bidrar till bättre kvalitet och minskat spill. Specifikt kommer vi att kunna nyttja 
datafångst och -användning för att säkerställa effektiva verktygsval och optimerade verktygsvägar för våra 
kunder. Jag ser fram emot att välkomna CNC Software-teamet till Sandvik, säger Mathias Johansson, chef för 
Design & Planning Automation, en division inom Sandvik Manufacturing Solutions. 
 
CNC Sofware är ett oberoende, familjeägt företag som grundades 1983. Företaget har sitt huvudkontor i 
Tolland, Connecticut, USA, och har 220 anställda. 2020 hade bolaget en försäljning på USD 60 miljoner, med 
en EBIT-marginal omkring 25-30 procent, och andelen återkommande intäkter var omkring 60 procent. CNC 
Software har haft en historisk årlig tillväxttakt på omkring 10 procent och förväntas överträffa den förväntade 
marknadstillväxten på 7 procent. 
 
Den underliggande EBITA-marginalen har en positiv påverkan för Sandvik Manufacturing and Machining 
Solutions. Det första året efter tidpunkten för slutförandet påverkas dock försäljningen av justeringar relaterade 
till redovisningen av förutbetalda intäkter och EBITA-marginalen kommer att vara något utspädande för 
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara 
något negativ. 
 
Transaktionskostnader kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2021 och bedöms uppgå till 25 miljoner 
kronor.   
 



2 (2) 
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Förvärvet förväntas slutföras under 
fjärde kvartalet 2021, och förutsätter godkännande av berörda myndigheter. I samband med affärens 
slutförande genomför Sandvik en nedskrivning av överlappande tillgångar till ett värde av cirka 30 miljoner 
kronor.  

 
 
Telefonkonferens 
Med anledning av det avsedda förvärvet äger en telefonkonferens rum den 27 augusti 2021 kl. 13:00-14:00 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 från cirka kl. 
12:30. 
 
 
Telefonnummer för konferensen: 
SE: +46 8 566 426 93  
UK: +44 333 300 90 31  
US: +1 646 722 49 56 
 
 
 

Stockholm, 25 augusti 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 
medarbetare och en försäljning på cirka 86 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter. 


