Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Ronnie Leten blir styrelseordförande för nya bolaget som
Atlas Copco delar ut 2018
Stockholm den 26 april 2017: Atlas Copcos styrelse har idag utsett Ronnie Leten,
Gruppens avgående VD och koncernchef, till ordförande för det bolag som kommer
att delas ut under 2018 förutsatt aktieägarnas godkännande.
”Ronnie har varit en utmärkt ledare för Atlas Copco, och han är den bästa kandidaten att
att stötta uppbyggnaden av det nya bolaget och säkra att det når full potential,” säger
Hans Stråberg, ordförande för Atlas Copcos AB:s styrelse.
Den 16 januari 2017 meddelade Atlas Copcos styrelse att det kommer förbereda ett förslag
till årsstämman 2018 att dela upp Gruppen i två bolag; Atlas Copco, fokuserat på
industriella kunder, och NewCo (arbetsnamn), fokuserat på gruv- och anläggningskunder.
Planen är att ha båda bolagen listade på Nasdaq Stockholm-börsen.
Ronnie Leten kommer att vara ordförande för bolaget som kommer att delas ut och vilket
som kommer att fokusera på gruv och anläggning. Fram till börsnoteringen kommer det att
vara ett helägt dotterbolag till Atlas Copco AB.
Idag är Ronnie Letens sista dag som VD och koncernchef för Atlas Copco; han efterträds
av Mats Rahmström.
För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com
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.
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