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Epiroc kapitalmarknadsdag den 30 maj 2018  

Stockholm den 23 februari 2018: Epiroc AB, bolaget som Atlas Copco-gruppen 

planerar att dela ut till aktieägare i år, kommer att hålla sin första årliga 

kapitalmarknadsdag den 30 maj 2018 i Örebro.  

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att presentera Epiroc och dess strategi till investerare, 

analytiker och finansiell media. Dagen kommer också att innehålla en uppdatering av 
processen inför noteringen av Epiroc på Nasdaq Stockholm, planerad till mitten av 2018, 

förutsatt att Atlas Copcos aktieägare godkänner förslaget på årsstämman den 24 april 
2018.  

Från Epiroc deltar Per Lindberg, VD och koncernchef, Anders Lindén, Ekonomi- och 

finansdirektör, Helena Hedblom, Chef Gruv och Infrastruktur, och andra medlemmar ur 
koncernledningen.   

Det planerade programmet i Örebro börjar cirka 9.30 och slutar cirka 16.00. Dagen 

kommer att webbsändas live. Transport från och tillbaka till Stockholm kommer att 
organiseras för deltagarna. Instruktioner om hur man registrerar sig och mer detaljerad 

information kommer att distribueras dessförinnan.   

Vidare har följande datum satts för publicering av Epirocs finansiella kvartalsrapporter:  

Andra kvartalet 2018 – 19 juli 2018 
Tredje kvartalet 2018 – 24 oktober 2018 

Fjärde kvartalet 2018 – 5 februari 2019 
 

För mer information kontakta: 

Ingrid Östhols 
Epiroc Chef Investerarrelationer 
010 755 0106 eller 072 181 0867 
ir@epiroc.com 

Ola Kinnander 
Epiroc Presschef  
070 347 2455 
media@epiroc.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 f ler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder 

kronor och cirka 47 000 anställda. Mer information f inns på w ww.atlascopcogroup.com. 

 

Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrierna. Med banbrytande 

teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning, och 

tillhandahåller förstklassig service och förbrukningsvaror. Företaget grundades i Stockholm och har 

passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information f inns 

på w ww.epiroc.com. 
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