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Sandvik avser förvärva Deswik, det ledande mjukvaruföretaget inom 
gruvplanering och bildar en ny division, Digital Mining Technologies 
 

Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva Australien-baserade Deswik, den ledande och snabbast växande 
större leverantören av mjukvara för gruvplanering. Deswik kommer att vara en del av Digital Mining 
Technologies, en nybildad division inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions.  

Genom att förvärva Deswik får Sandvik tillgång till en marknadsledande leverantör av integrerade 
mjukvaruplattformar som stödjer digitalisering genom de olika stadierna av gruvplanering, och har mer än 
10.000 befintliga licenser. Deswik har en mycket stark kundbas, och bolagets höga lönsamma tillväxt och 
kundlojalitet kommer att ytterligare öka Sandviks närvaro inom mjukvara och digitalisering, och bidra till att öka 
tillväxten.  

− Jag är mycket nöjd med att vi fortsätter att exekvera på vår strategi, och fortsätter att bredda vårt erbjudande 
med digitala lösningar som ökar produktiviteten i kundens värdekedja. Gruvplanering och optimering av driften 
är en stor tillväxtmöjlighet, och det här kompletterande förvärvet och vår nybildade division Digital Mining 
Technologies stärker vårt digitala erbjudande och gör att vi kan leverera en mer heltäckande uppsättning av 
teknologier, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.  

Deswik kommer att komplettera Sandvik Mining and Rock Solutions befintliga erbjudande genom att öka 
närvaron i upstream-delen av värdekedjan och möjliggöra heltäckande optimeringslösningar, såsom 
exempelvis att inkorporera elektrifiering i gruvplaneringsstadiet. Deswiks kärnerbjudande inom mjukvara 
inkluderar datorstödd 3D-design av gruvor, schemaläggning, driftsplanering, datahantering och geologisk 
kartläggning. Deswik erbjuder också olika konsulttjänster kopplade till gruvplanering, avgränsning, 
mjukvaruimplementering och utbildningsstöd.  

− Deswiks unika mjukvarulösningar kombinerat med Sandviks erbjudande inom digitalisering och automation 
bildar en tydlig världsledare inom digitala lösningar för gruvindustrin. Att kombinera Deswiks kompetens inom 
gruvplanering med vår utrustnings- och automationsexpertis öppnar nya möjligheter för att optimera våra 
kunders värdekedja, säger Henrik Ager, chef för Sandvik Mining and Rock Solutions. 

Deswik kommer att utgöra en av tre hörnstenar i den nybildade divisionen Digital Mining Technologies, som 
etablerats för att accelerera exekveringen av Sandvik Mining and Rock Solutions strategiska prioritet, att leda 
industriutvecklingen inom hållbarhet i underjordsgruvor och produktivitetslösningar inom elektrifiering, 
automation, digitalisering och heltäckande optimeringslösningar. Den nya divisionen inkluderar även Sandvik 
Mining and Rock Solutions automationslösningar och Newtrax lösningar inom telemetri och 
kollisionsavstyrning. 

Privatägda Deswik grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Brisbane. Deswik har cirka 300 anställda och 14 
kontor i 10 länder. Bolaget har uppvisat stark och lönsam tillväxt under det senaste årtiondet i den stora och 
växande mjukvarumarknaden inom gruvindustrin.  

Deswiks försäljning på rullande 12-månadersbasis fram till och med oktober 2021 uppgick till AUD 79 miljoner, 
varav runt 45 procent var återkommande intäkter, med en EBITA-marginal på runt 30 procent. Påverkan på 
Sandviks vinst per aktie (exkluderat PPA) kommer att vara positiv. Parterna har enats om att inte offentliggöra 
köpeskillingen. 

Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2022, och förutsätter godkännande av berörda 
myndigheter. 
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Sandvik uppskattar att totala transaktionskostnader om cirka 50 miljoner kronor kommer att påverka Sandvik 
Mining and Rock Solutions i det fjärde kvartalet. 

 
Telefonkonferens 
Med anledning av det avsedda förvärvet äger en telefonkonferens rum den 2 december 2021 kl. 13:30-14:30 
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. 13:00. 
 
 
Telefonnummer för konferensen: 
SE: +46 8 505 583 69 (direkt) 
UK: +44 333 300 0804 PIN: 87268762# 
 
 
Stockholm, 2 december 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. 


