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Sandvik förvärvar Finland-baserade Akkurate, en leverantör av lösningar för holistisk 
batterihantering 

Sandvik har förvärvat Finland-baserade Akkurate, ett ledande bolag inom holistisk batterihantering som 
levererar fjärrdiagnostik- och prognostikplattformar för batterier. Bolaget kommer att redovisas i Load and 
Haul, en division inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. 

– Jag är mycket nöjd med att vi fortsätter att exekvera på vår tillväxtstrategi. Att stärka vår position inom 
elektrifiering är en av Sandvik Mining and Rock Solutions främsta prioriteringar. Sandviks eldrivna utrustning 
förbättrar produktivitet och effektivitet, och bidrar till en renare arbetsmiljö med minskade utsläpp, mindre 
buller och värme, säger Stefan Widing VD och koncernchef för Sandvik.  

Genom förvärvet av Akkurate stärker Sandvik sin ledande position och expertis inom elektrifiering och 
batterianalys. Det accelererar Sandviks expansion inom batterielektriska fordon (BEV) genom att bredda det 
nuvarande erbjudandet och stärker därmed också Sandviks ledande position i industrin inom internt utvecklad 
BEV-teknologi.   

– Förvärvet av Akkurate är i linje med vår ambition att förbättra och stärka kundernas säkerhet, produktivitet 
och hållbarhet genom att tillhandahålla våra ledande batterielektriska lösningar för underjordsgruvor. Oavsett 
om det handlar om ”auto-swap”-teknologi för batteribyten, ökad batterispänning, förlängd batterilivslängd eller 
utrustningens kapacitet och driftsäkerhet, så avser vi att leda industrin in i elektrifieringseran. Vi ser fram emot 
att välkomna Akkurate till koncernen, säger Mats Eriksson, chef för divisionen Load and Haul inom Sandvik 
Mining and Rock Solutions. 

Akkurate som grundades 2016 av medlemmar från Nokia/Microsofts forsknings- och utvecklingsteam för 
batterier, består av 12 specialister med djupgående kunskap inom Li-ion-teknologi. Akkurates huvudkontor 
och batterilaboratorium ligger i Kaarina (Finland), i närheten av Sandviks anläggning i Åbo. Förvärvet 
tecknades och slutfördes den 17 juni, 2022.  
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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. 


