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Ny VD och koncernchef utsedd till Sandvik 
 

Styrelsen för Sandvik AB har träffat en överenskommelse med VD och koncernchef Olof Faxander om att denne 

från och med idag har lämnat sin tjänst och bolaget.  

 

Björn Rosengren, idag koncernchef på Wärtsilä Corporation, kommer att efterträda Olof Faxander från och med 

den 1 november 2015. 
 

Olof Faxander har arbetat som VD för Sandvik sedan 2011.  
 

– Han har lett Sandvik under mycket utmanande marknadsförhållanden och gjort bra insatser med att 

omstrukturera bolaget för att bli effektivare, säger Sandviks styrelseordförande, Johan Molin. Beslutet om ett  

VD-skifte är initierat av styrelsen och ska ses som ett nästa steg i Sandviks utveckling. 
 

Björn Rosengren är 56 år och är för närvarande VD och koncernchef på Wärtsilä Corporation, en tjänst han haft 

sedan september 2011. Tidigare har han arbetat inom Atlas Copco, sammantaget i cirka 13 år, i ett flertal ledande 

positioner. Han har även en gedigen bakgrund från andra bolag inom verkstadsindustrin (Nordhydraulic, Nordwin 

AB, ESAB Group).  
 

– Jag känner Björn Rosengren som en synnerligen erfaren och framgångsrik industriledare. Han har den erfarenhet 

som krävs för att ta Sandvik in i framtiden, säger Johan Molin. 
 

– Jag ser fram mot att börja på Sandvik, ett mycket fint industriföretag med stora möjligheter, säger  

Björn Rosengren. 

 

CFO Mats Backman är tillförordnad VD och koncernchef under interimsperioden fram till Björn Rosengrens 

tillträde. 
 

En presskonferens med telefonkonferens för media och analytiker äger rum imorgon den 11 augusti kl. 09.00, med 

efterföljande mediaintervjuer, där denna förändring kommer att kommenteras. 

 

Deltar gör Johan Molin, Björn Rosengren och Mats Backman. 
 

Presskonferens och telefonkonferens 

Plats för presskonferens: World Trade Center, Stockholm (Kungsbron 1). Rum: New York 

För att delta i telefonkonferensen, ring: 

SE: +46 8 519 99032 

UK: +44 203 194 0548 

US: +1 855 716 1589  
 

Lösenord: Sandvik; senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.  

 
 

Stockholm, 10 augusti 2015 

 

Sandvik Aktiebolag 

 

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 

finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17:30 den 10 augusti 2015 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sandvik-koncernen 

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter, tjänster och service som förbättrar 

kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för 

metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, 

högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2014 cirka 47 000 anställda, representation i 130 länder och en 

omsättning på cirka 89 miljarder SEK. 

 


