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Sandvik har förvärvat Accuratech Group, verksamt inom precisionstråd för 
medicinska applikationer  

Sandvik har förvärvat det schweiziska bolaget Accuratech Group, en nischad komponenttillverkare av 
medicinsk precisonstråd. Produkterbjudandet innefattar precisionstråd, microrör, trådkomponenter, 
ytbehandling samt andra produkter och tjänster som huvudsakligen används inom medicinsk utrustning. 
Bolaget kommer att rapporteras i Kanthal, en division inom Sandvik Materials Technology. 

− Jag är nöjd med att vi fortsätter leverera på vår strategi ”shift to growth”. Det här förvärvet är ett viktigt steg i 
förberedelserna för Sandvik Materials Technology att bli ett eget börsnoterat bolag. Med sitt ökade fokus på 
områden med hög tillväxt och god lönsamhet stärker Sandvik Materials Technology sin framtida position, 
säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.  

− Medicinsektorn är ett av Sandvik Materials Technologys definierade tillväxtområden och förvärvet av 
Accuratech stärker vår position genom att vi kompletterar befintligt erbjudande inom precisionstråd och 
komponenttillverkning. Accuratechs geografiska närvaro ger oss bättre möjligheter att tjäna våra kunder i 
EMEA, säger Göran Björkman, affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology. 
 
Accuratech Group är baserat i Burgdorf, Schweiz och bedriver sin verksamhet genom tre bolag; Polyfil AG, 
Galvarex S.A och Polyflex s.r.l., med cirka 50 anställda. Under 2020 hade Accuratech intäkter om cirka 75 
miljoner kronor och en rörelsemarginal neutral för Sandvik Materials Technology. Parterna har enats om att 
inte offentliggöra köpeskillingen. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara neutral.  

 

Stockholm, 5 oktober 2021 

Sandvik AB 

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


