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Inbjudan till kapitalmarknadsdag för Alleima den 23 augusti 2022 

 
Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) har nöjet att bjuda in institutionella investerare, 
analytiker och finansiell media till sin första kapitalmarknadsdag. Alleima är den pågående avknoppningen från 
Sandvik AB, med förväntad börsnotering på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022.  
 
Kapitalmarknadsdagen äger rum på industriområdet i Sandviken den 23 augusti 2022.  
 
Dagen kommer att innehålla presentationer av ledningen för att ge en fördjupad översikt över strategisk 
riktning, produkterbjudande, viktiga kundsegment samt finansiella mål för Alleima som ett separat börsnoterat 
bolag. 
 
En guidad visning av produktionen arrangeras för gäster som deltar i Sandviken.  
 
Presentationerna direktsänds online med möjligheten att delta och ställa frågor genom en telefonkonferens 
samt frågeformulär online.  
 
Vänligen registrera er för att delta på plats i Sandviken. Sista dag för registrering är den 30 juni 2022: 
 
https://cmd.alleima.com/ 
 
Antalet platser i Sandviken är begränsade och ditt deltagande bekräftas först när du har mottagit en 
bekräftelse via e-post. Vänligen notera att ingen registrering behövs för att delta i det direktsända eventet 
online.  
 
Agenda i korthet: 
Kl. 10:30-15:00   Presentationer av ledningen, inklusive frågor och svar 
Kl. 15:00-17:00   Guidad visning av produktionen för deltagare på plats i Sandviken 
 
Busstransport arrangeras tur och retur från Stockholms centralstation till Sandviken. Mer information, nummer 
till telefonkonferensen och länk till det direktsända eventet kommer att publiceras närmare 
kapitalmarknadsdagen på följande länk: https://cmd.alleima.com/ 
 
För frågor om eventet, väntligen kontakta Emelie Alm, chef för investerarrelationer på Alleima (Sandvik 
Materials Technology), emelie.alm@sandvik.com, telefon: 079 060 87 17. 
 
Stockholm, 19 maj 2022 
 

Sandvik AB 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 
Alleima  
Alleima är en globalt verksam utvecklare, tillverkare och leverantör av högförädlade produkter i avancerat 
rostfritt stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Baserat på nära och långvariga 
samarbeten med kunder utvecklar Alleima processer och användningsområden i de mest krävande branscher 
genom material som har lägre vikt, är slitstarka, korrosionsbeständiga och kan motstå extremt höga 
temperaturer och tryck. 
 
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, 
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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 


