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FANAR S.A. wchodzi w skład Grupy Sandvik 
 
 
Sandvik Group (Sandvik) i Fabryka Narzędzi FANAR S.A. (Fanar) – polski producent narzędzi 
trzpieniowych – podpisały umowę nabycia jej udziałów. Firma będzie częścią struktur Seco, w obszarze 
biznesowym Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. 
 
Zarówno dla Sandvik, jak i Fanar jest to ważny krok w dalszej realizacji strategii rozwoju i wzmacnianiu 
oferty narzędzi trzpieniowych. 
 
Przejęcie poszerza ofertę produktową Fanar, zwłaszcza w zakresie gwintowania, ale także poprawia 
obecność na rozwijającym się rynku narzędzi skrawających do metalu. 
 
Bardzo pozytywne stanowisko przedstawiła również Nadine Crauwels, prezes Sandvik Machining 
Solutions. Powiedziała: „Bardzo się cieszę, że osiągnęliśmy porozumienie w sprawie przejęcia Fanar, 
co wzmocni naszą obecność na ważnym polskim rynku i wzmocni naszą ekspozycję na nasze 
skoncentrowane segmenty”. 
 
Sandvik to zaawansowana technologicznie i globalna grupa inżynierska oferująca produkty i usługi, 
które zwiększają produktywność klientów, rentowność i zrównoważony rozwój. Grupa zajmuje czołowe 
pozycje na świecie w wybranych obszarach – narzędzi i systemów narzędziowych do obróbki metali; 
sprzęt i narzędzia, serwis i rozwiązania techniczne dla górnictwa i górnictwa skalnego w budownictwie; 
produkty z zaawansowanych stali nierdzewnych i stopów specjalnych, a także produkty do ogrzewania 
przemysłowego. W 2020 r. Grupa miała około 37 000 pracowników i przychody bliskie 1 miliarda EUR 
w ponad 160 krajach w ramach prowadzonej działalności. 
 
 
Transakcja podlega odpowiednim zgodom regulacyjnym i spodziewamy się, że zostanie zamknięta w 
czwartym kwartale 2021 r. Wpływ transakcji na zysk Sandvik na akcję będzie ograniczony. Strony 
zobowiązały się nie ujawniać ceny zakupu. 
 
 
 
 
Ciechanów, 19 lipca 2021 
 
Fabryka Narzędzi FANAR S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
Marcin Kołodziej, Dyrektor Handlowy, tel. +48 23 674 30 30 lub 
Radosław Kamiński, Kierownik Działu Handlowego, tel: +48 600 382 799 

http://www.fanar.pl/

