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Sandvik Materials Technology avyttrar svetstrådaffären 
 
Sandvik Materials Technology har skrivit ett avtal om att avyttra svetstrådaffären med ESAB, en global ledare 
inom svetsindustrin och del av Colfax Corporation. Överenskommelsen slutför den största delen av planen att 
avyttra affären för svetstråd och rostfri tråd, som först kommunicerades den 17 maj 2017.   

 
Affären inkluderar produktionsenheterna i Sandviken, Sverige och Scranton, USA, liksom den globala 
säljorganisationen och produktutvecklingsorganisationen; sammanlagt cirka 120 anställda. 
Svetstrådsverksamheten genererade en årlig intäkt på 470 miljoner kronor 2016. 
 
– Vi tror starkt på att ESAB, med svetsning som sin kärnverksamhet, är rätt ägare. Tack vare avyttringen kan 
vi fortsätta att fokusera på våra kärnområden i enlighet med Sandviks strategi, säger Björn Rosengren, 
Sandviks vd och koncernchef. 
 
– Vi är mycket glada över möjligheten att kunna erbjuda våra kunder en bredare och starkare portfölj av 
fyllnadsmaterial i rostfritt och nickellegeringar, säger Shyam Kambeyanda, vd för ESAB. 
 
Transaktionen förväntas generera ett positivt kassaflöde. Avyttringen beräknas vara slutförd inom  
2–4 månader, efter att sedvanliga slutvillkor fastställts. 
 
Processen att lämna affären för rostfri tråd, som genererade 270 miljoner kronor i intäkter 2016, fortskrider 
enligt plan.  
 
Stockholm, 30 oktober 2017 
 
 
Sandvik AB  

 
För ytterligare information kontakta: 
Pär Altan, chef för extern kommunikation, Sandvik, telefon +46 70 616 2024 
Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik, telefon +46 8 456 14 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar 
kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – 
verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska 
lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt 
produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 
82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter. 
 
Sandvik Materials Technology  
Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare 
av högt förädlade produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell 
värmning. Spetskompetensen bygger på en integrerad produktionsplattform samt industriledande metallurgi 
och FoU-verksamhet. Omsättningen 2016 var cirka 13 miljarder SEK och antalet anställda omkring 6 500.  
 
 


