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Sandvik avser förvärva Polymathian Industrial Mathematics, en 
leverantör av avancerad optimeringsmjukvara för gruvindustrin 
 
Sandvik har tecknat avtal om att förvärva Australien-baserade Polymathian Industrial Mathematics 
(“Polymathian”), en leverantör av mjukvara och tjänster inom avancerad optimering för gruvindustrin. 
Polymathian kommer att rapporteras i Digital Mining Technologies, en division inom affärsområdet Sandvik 
Mining and Rock Solutions (SMR). 
 
Polymathians lösningar automatiserar beslutsfattande och optimerar processer inom gruvdrift vilket 
kompletterar Deswiks erbjudande. Deswik är ett världsledande bolag inom mjukvara för gruvplanering som 
Sandvik förvärvade i april, 2022 (Sandvik slutför förvärvet av Deswik det ledande mjukvaruföretaget inom 
gruvplanering). Polymathians produkterbjudande inkluderar mjukvara för optimering och simulering av 
gruvdrift, inom områden såsom effektivisering av utvinning, lastning och transport av råvaror samt energi- och 
bränslekonsumtion och underhåll. Polymathian har flera av världens största gruvbolag som kunder.  
 
− Genom förvärvet av Polymathian fortsätter vi att bredda vårt erbjudande med lösningar för att förbättra 
produktiviteten i våra kunders värdekedja. Polymathians lösningar för automatiserat beslutsfattande och 
processoptimering tillsammans med Deswiks mjukvara för gruvplanering och drifthantering är en unik 
kombination på marknaden, säger Stefan Widing, vd och koncernchef för Sandvik. 
 
Polymathian kommer att ingå i affärsenheten Deswik och fortsätta att vara OEM-agnostiskt (Original 
Equipment Manufacturer). Genom Polymathians unika kompetenser och plattform får Sandvik förbättrade 
förutsättningar att optimera kundernas hela produktionscykel, batterielektrisk utrustning (BEV) och AutoMine®-
lösningar.  
 
− Polymathian är ett utmärkt tillskott till Sandvik Mining and Rock Solutions och bidrar till att SMR nu har en 
unik digital produktportfölj för att hjälpa våra kunder att optimera sina datadrivna processer över hela 
värdekedjan, och säkerställa att deras gruvplanering är fullt kompatibel med teknologier som AutoMine® och 
BEV. Jag är mycket nöjd med att få välkomna Polymathian till koncernen, säger Mats Eriksson, 
affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions. 
 
Polymathian, med huvudkontor i Brisbane i Australien, grundades 2013 och har 50 anställda. Bolagets intäkter 
uppgick till cirka 100 miljoner kronor på årsbasis per juni, 2022. EBITA-marginalen uppgick till cirka 40 procent 
och påverkan på Sandviks vinst per aktie (exkluderat PPA) kommer att vara positiv. Parterna har enats om att 
inte offentliggöra köpeskillingen. Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2023. 
 
Stockholm, 14 november 2022 

Sandvik AB 

 
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 som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, 
lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom 
digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar 
utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, 
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krossning och sortering. Koncernen hade 2021 omkring 39 000 medarbetare och intäkter på cirka 86 miljarder 
SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter. 


