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Sandvik utser Cecilia Felton till ny ekonomi- och finansdirektör 

Sandvik har utsett Cecilia Felton till Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör (CFO) från 
den 1 februari 2022. Cecilia Felton, som har varit tillförordnad CFO sedan den 1 november 2021, kommer 
också att ingå i Sandviks koncernledning  

– Jag är mycket nöjd med att vi utser Cecilia Felton till CFO. Hon är en väldigt uppskattad kollega och en stark 
ledare, och jag är övertygad om att hon med sin gedigna erfarenhet och omfattande expertkunskaper kommer 
att bidra väsentligt då vi fortsätter att driva vår strategi och skiftet mot tillväxt, säger Stefan Widing, VD och 
koncernchef för Sandvik.  

Cecilia Felton, född 1984, har varit anställd inom Sandvik-koncernen sedan 2013. Hon har varit Vice President 
Group Control sedan 2018, och har dessförinnan haft rollerna som Director Group M&A and Investments samt 
Director Group Business Control. Innan hon började på Sandvik så arbetade hon på Ernst & Young i London 
(2007-2013). 

Hon är auktoriserad revisor och har en Bachelor of Science i Environmental Policy and Economics från 
London School of Economics. 
 

 

Stockholm, 31 januari 2022 

Sandvik AB 

 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller 
Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008. 

 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global högteknologisk industrikoncern med lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och 
hållbarhet i tillverkningsindustrin, gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Vi ligger i framkant av digitaliseringen 
och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, 
verktyg, tjänster och digitala lösningar för metallbearbetning, gruvbrytning, bergavverkning, krossning och 
sortering, samt avancerade material. Koncernen hade 2021 omkring 44 000 medarbetare och en försäljning 
på cirka 99 miljarder SEK i runt 150 länder.  
 
 
 


