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Sandvik avser förvärva Preziss, en spansk leverantör av 
maskinbearbetningslösningar för aluminium och kompositer  
 
Sandvik har tecknat avtal om att förvärva det spanska bolaget Preziss, en leverantör av skärverktyg och 
lösningar för högprecisionsborrning, brotschning, fräsning och verktygssystem. Genom förvärvet stärker 
Sandvik sitt erbjudande mot fordonsmarknaden och den ökande efterfrågan på komponenter i 
lättviktsmaterial. Bolaget kommer att rapporteras i Sandvik Coromant, en division inom Sandvik Manufacturing 
and Machining Solutions. 
 
− Jag är mycket nöjd med att vi fortsätter att leverera på vår strategi för skiftet mot tillväxt. Att stärka vår 
position inom lättviktsmaterial är en av Sandvik Manufacturing och Machining Solutions viktigaste 
prioriteringar, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik. 
 
Preziss har global täckning och säljer till ledande bolag inom fordonsindustrin. Bolaget har en stark närvaro i 
Europa, och i Mexiko. Preziss erbjuder helhetslösningar för komponenttillverkning med avancerad 
tillverknings- och applikationskunskap för produkter i lättviktsmaterial, samt eftermarknadsservice. Tillverkning 
i lättviktsmaterial som aluminium blir allt viktigare i segment som fordon och flyg, särskilt i skiftet mot hållbara 
transporter och lägre bränsleförbrukning.  
 
− Förvärvet av Preziss är i linje med vår strategi att växa inom lättviktsmaterial och stärka vår position inom 
aluminium i fordonsegmentet genom ett komplett produkt-och serviceerbjudande. Vi ser fram emot att 
välkomna Preziss till Sandvik, säger Nadine Crauwels, chef för Sandvik Machining Solutions. 
 
Preziss, som grundades 1971 och har huvudkontor i Montgat i Spanien, har cirka 75 anställda. Bolaget hade 
under 2021 intäkter om cirka 10 miljoner euro, och en rörelsemarginal (EBITA) som är neutral för Sandvik 
Manufacturing and Machining Solutions. Påverkan på Sandviks vinst per aktie är begränsad, dock något 
positiv. Förvärvet förväntas att slutföras under det tredje kvartalet 2022 och är föremål för sedvanliga 
stängningsvillkor. 
 
 
Stockholm, 20 maj 2022 
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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 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 


