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Sandvik avser förvärva ingenjörsbolaget Gerling GmbH med fokus på tekniska 
lösningar för rörapplikationer 

Sandvik avser att förvärva tyska Gerling GmbH, ett ingenjörsbolag inom precisionsrör, verksamt inom bland 
annat den snabbt växande vätgasmarknaden. Erbjudandet innefattar innovativa ingenjörslösningar för styr- 
och reglerteknik av högtryckssystem till tankstationer för vätgas. Bolaget kommer att rapporteras i Tube, en 
division inom Sandvik Materials Technology. 

− Genom det här förvärvet fortsätter Sandvik Materials Technology att stärka sin position genom att öka sin 
exponering mot växande marknader med stor potential, ett viktigt steg i att bli ett väl positionerat separat 
börsnoterat bolag, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.  

Kombinationen av Sandvik Materials Technology och Gerling kommer att öka möjligheterna på marknaden för 
vätgastankstationer genom att lägga till ingenjörskunnande och kapacitet. Det kommer också att påskynda 
expansionen av den samskapade mobila produktionslösningen för rör till nya marknader globalt, en lösning 
som ger kunder en flexibel och digitalt uppkopplad plattform på plats, som stödjer etableringen av 
tankstationer för vätgas. Genom att utnyttja Gerlings unika kapaciteter inom rörtillverkningsteknologi, 
tillsammans med den medicinska produktportföljen inom SMT, kommer även en stark position att erhållas 
inom högprecisionsrör för medicinska applikationer. 

− Vi ska ta positioner där vi kan dra nytta av energiomställningen mot förnybara energikällor. Förvärvet av 
Gerling ger oss möjligheter att accelerera tillväxten inom innovativa vätgaslösningar. Vi har redan ett 
framgångsrikt partnerskap med Gerling och vi kommer att fortsätta att lösa kritiska industriutmaningar 
tillsammans, säger Göran Björkman, affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology. 
 
Gerling GmbH är ett privatägt företag med huvudkontor i Hörste, Tyskland, med cirka 75 anställda. 2020 hade 
Gerling GmbH intäkter om cirka 90 miljoner kronor, med en rörelsemarginal neutral för Sandvik Materials 
Technology. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Påverkan på Sandviks vinst 
per aktie kommer initialt att vara neutral. 
 
Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2022. 

Stockholm, 16 november 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-koncern 
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. 


