Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Atlas Copco utnämner Henrik Elmin till chef för
affärsområdet Industriteknik
Stockholm den 20 mars 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar, har utnämnt Henrik Elmin till chef för affärsområdet
Industriteknik från den 1 maj 2017. Han är för närvarande chef för divisionen
Industrial Technique Service inom samma affärsområde . Henrik Elmin kommer att
ingå i Atlas Copcos ledningsgrupp.
“Henriks breda affärserfarenhet och framgångsrika ledarskap, såväl som hans vision för
verksamheten, gör honom till en ideal kandidat för denna nya roll,” säger Ronnie Leten,
Atlas Copcos VD och koncernchef.
Henrik Elmin började sin Atlas Copcokarriär 2007 som chef för Atlas Copco Tools
nordiska säljbolag inom affärsområdet
Industriteknik. Han utnämndes 2012 som
chef för divisionen General Industry Tools
and Assembly Systems. Han började sin
nuvarande befattning 2015.

Henrik Elmin, född 1970, är svensk medborgare. Hans utbildning inkluderar en
civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola och en MBA från
INSEAD, Frankrike.
Henrik Elmin kommer att vara baserad i Stockholm. Han ersätter Mats Rahmström, som
tar över som VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen den 27 april 2017.
För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 20 mars 2017 kl. 08.30.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder
innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings - och gruvutrustning,
industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i
Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder
kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information finns på w ww.atlascopcogroup.com.
Atlas Copcos affärsom råde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för
kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för
hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De
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viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien,
Frankrike, Japan och Ungern.

