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Inbjudan – Sandvik kapitalmarknadsdag 17 maj 
 
Sandvik har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och finansiell media till kapitalmarknadsdag den 17 maj, 
2022. 
 
Eventet kommer att hållas på Epicenter i Stockholm och presentationer kommer även att sändas direkt på 
home.sandvik/investare med möjlighet att delta i frågestund genom konferenssamtal eller via frågeformulär. 
 
Kapitalmarknadsdagen kommer att fokusera på Sandviks tillväxtstrategi. Presentationer kommer att hållas av 
Stefan Widing, VD och koncernchef, Cecilia Felton, ekonomi- och finanschef såväl som av 
affärsområdeschefer. 
 
Agenda i korthet kl. 12:00-17:15:  
• Utställning 
• Presentation Sandvik Group: Stefan Widing och Cecilia Felton 
• Presentation Sandvik Mining and Rock Solutions: Henrik Ager 
• Presentation Sandvik Manufacturing and Machining Solutions: Nadine Crauwels och Christophe Sut 
• Presentation Sandvik Rock Processing Solutions: Anders Svensson 
• Frågestund 
• Mingel 
 
Utställningen, som går att besöka från kl. 12:00 består av de senaste förvärven och innovationerna från 
respektive affärsområde med fokus vår tillväxtstrategi. Dagen avslutas med ett mingel för de som deltar på 
plats. 
 
För att delta på plats i Stockholm, registrera er på nedan länk senast den 4 maj: 
Registrering 
 
Antalet platser är begränsade och din plats bekräftas via e-post.  
 
Att delta digitalt kräver ingen förregistrering, direktsändningen av presentationerna kan följas på 
home.sandvik/investerare 
 
Besök gärna home.sandvik/investerare för mer information. 
 
Kontaktuppgifter för konferenssamtal: 
 
SE: +46 8 505 583 68  
UK: +44 333 300 92 73  
US: +1 646 722 49 02  
 
Inspelade presentationer med tillhörande material kommer att finnas tillgängliga på Sandviks hemsida senast 
den 18 maj. 
 
 
Stockholm, 17 mars, 2022 

Sandvik AB 

 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Sofia 
Wiklund, investerarrelationer, tel. 070 616 2023. 

https://www.home.sandvik/en/investors/capital-markets-day/register-cmd/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
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.  
 


