Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Atlas Copco offentliggör tre nya medlemmar i styrelsen
för Epiroc AB
Stockholm den 22 december 2017: Styrelsen för Atlas Copco AB offentliggör idag
utnämning av ytterligare tre medlemmar i styrelsen för Epiroc AB – bolaget som
planeras att börsnoteras 2018.
Epirocs styrelse kommer att ha åtta ledamöter inklusive Epirocs VD och koncernchef.
Atlas Copco har tidigare annonserat fem styrelsemedlemmar; Ronnie Leten, ordförande,
Johan Forssell, Anders Ullberg, Ulla Litzén och Lennart Evrell. Idag tillkännages
ytterligare tre ledamöter; Jeane Hull, Astrid Skarheim Onsum och Per Lindberg, vilket
betyder att alla åtta medlemmar nu är utnämnda.
De tre nya styrelsemedlemmarna i Epiroc:
Jeane Hull var tidigare teknisk direktör på Peabody Energy. Innan Peabody var hon
verksamhetschef för Rio Tinto vid Kennecott Utah Copper Mine, i USA. Hon är medlem i
styrelsen för Interfor, ett kanadensiskt skogsbolag, och i Cloud Peak Energy, ett
amerikansket kolgruvebolag. Jeane Hull, född 1955, är amerikansk medborgare. Hon har
en civilingenjörsexamen från South Dakota School of Mines and Technology och en MBA
från Nova Southeastern University, båda i USA.
Astrid Skarheim Onsum är sedan 2016 chef för digitalisering på Aker Solutions ASA,
en global leverantör av produkter, system och tjänster till olje- och gasindustrin.
Dessförinnan ansvarade hon för Aker Solutions norska utvecklingsverksamhet. Hon har
20 års erfarenhet från olika delar av energiindustrin och har haft flera olika ledarroller.
Astrid Skarheim Onsum, född 1970, är norsk medborgare. Hon har en
civilingenjörsexamen i maskinteknik från Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet
i Trondheim, Norge.
Per Lindberg tillträder som VD och koncernchef för Epiroc under första kvartalet 2018.
Han är för närvarande VD och koncernchef för BillerudKorsnäs AB, en ledande leverantör
av förnybara förpackningsmaterial och lösningar. Han är styrelsemedlem i svenska
Bergvik Skog AB, ett skogsförvaltningsföretag, och Middlepoint AB, en leverantör av
administrativa tjänster. Per Lindberg, född 1959, är svensk medborgare. Han har
civilingenjörs- och doktorsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Atlas Copcos styrelse har fått stöd av Atlas Copcos valberedning med att finna lämpliga
kandidater.
Epiroc är ett helägt dotterbolag till Atlas Copco. På Atlas Copcos årsstämma den 24 april
2018 kommer beslutet tas huruvida Epiroc ska delas ut till Atlas Copcos aktieägare och
sedan börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Om aktieägarna godkänner förslaget kommer
Atlas Copco att fortsätta fokusera på att skapa värde för industrikunder medan Epiroc blir
en ledande produktivitetspartner för kunder inom sektorerna gruv, infrastruktur och
råvaror.
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För mer information kontakta:
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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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