
 

 
Pressmeddelande 

  
 

 

Postadress Publikt bolag (publ) Telefon 

 

 
    

SANDVIK AB Org.nr: 556000-3468 08 456 11 00 
 

 

Box 510 Momsregistreringsnr. SE663000060901   

101 30 STOCKHOLM home.sandvik  
 

 

     
 

 

 
 
Sandvik avser förvärva amerikanska GWS Tool Group, en tillverkare av 
runda verktyg 
 
Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva 100 % av ägarandelarna i det amerikanska bolaget GWS Tool 
Intermediate Holdings LLC (”GWS” eller  ”Bolaget”) från dess huvudägare, L Squared Capital Partners och 
GWS ledning. GWS är en etablerad och snabbväxande leverantör av specialanpassade runda verktyg, och 
har en stor exponering mot verkstads- och flygsegmenten. Bolaget kommer att redovisas under Walter, en 
division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.     

− Genom förvärvet av GWS tar vi ett viktigt steg i vår strategi för skifte mot tillväxt, där vi har en tydlig ambition 
för vår affär inom skärande metallbearbetning att öka marknadsandelen inom runda verktyg och stärka 
närvaron på den nordamerikanska marknaden, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.  

GWS säljer huvudsakligen kundspecificerade produkter såsom polykristallina diamantverktyg och tappar, 
vilket kompletterar Walters standardutbud. GWS starka operationella närvaro i USA och leveranskapacitet 
förbättrar Walters värdebjudande och positionering inom tillverkning av avancerade komponenter och 
lättviktsmaterial, samt förbättrar och kompletterar Walters befintliga slutmarknadsexponering.   
 
 − Vi är mycket nöjda att få addera GWS produktportfölj till vårt existerande erbjudande i USA och därmed 
kunna erbjuda en helhetslösning för runda verktyg till våra kunder i Nordamerika. Förvärvet av GWS bidrar till 
en kompletterande produktionskapacitet och stärker vår position inom verkstadsindustrin och flygindustrin, 
samtidigt som exponeringen mot förbränningsmotorer är begränsad och endast uppgår till låga ensiffriga tal.  
Med sin starka position inom kundanpassade runda verktyg och starka kundfokus är GWS ett väldigt bra 
tillskott till Sandvik Machining Solutions, säger Nadine Crauwels, chef för Sandvik Machining Solutions. 
  
GWS har sitt huvudkontor i Florida, USA och har cirka 490 anställda. För helåret 2021 väntas intäkterna 
uppgå till cirka 875 miljoner kronor proforma. GWS har haft en stark intäktstillväxt historiskt, och väntas ha en 
organisk tillväxttakt på höga ensiffriga tal på medellång sikt. Påverkan på Sandviks EBITA-marginal och vinst 
per aktie kommer initialt att vara neutral. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. 
Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021 och förutsätter godkännande av berörda 
myndigheter. 

Stockholm, 22 november 2021 
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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 
medarbetare och en försäljning på cirka 86 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter. 


