Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Epiroc håller sin första kapitalmarknadsdag
Stockholm den 30 maj 2018: Epiroc AB, bolaget som Atlas Copco-gruppen kommer
att dela ut till sina aktieägare nästa månad, håller idag sin första årliga
kapitalmarknadsdag, i Örebro. I programmet ingår en presentation av trender och
egenskaper för Epirocs marknader och verksamheter, samt av bolagets strategi.
“Det känns väldigt roligt att vi snart kommer att noteras på börsen”, säger Per Lindberg,
Epirocs VD och koncernchef. “Vi börjar resan som ett oberoende bolag fullt fokuserade
på att erbjuda innovativa lösningar som ökar kundernas produktivitet, säkerhet och
energieffektivitet”.
Under första kvartalet 2018 ökade orderingången organiskt med 21% och översteg SEK
10 miljarder. Epiroc bekräftar att det tror att efterfrågan under andra kvartalet kommer att
ligga kvar på ungefär samma nivå som i första kvartalet.
Kapitalmarknadsdagen inkluderar presentationer av Per Lindberg; Anders Lindén,
Ekonomi- och finansdirektör; Helena Hedblom, Chef Gruv och Infrastruktur; samt andra
chefer.
Presentationerna kommer t.ex. att handla om hur Epirocs innovationer och strategier inom
automation, digitalisering, batteridriven utrustning och eftermarknadssupport hjälper
kunderna att öka sin produktivitet på ett hållbart sätt. I programmet ingår en utställning av
Epirocs produkter och tjänster.
Kapitalmarknadsdagen kommer att webbsändas live på engelska med start efter 9.30 på
www.epirocgroup.com/en/investors, och kommer att vara tillgänglig senare för visning.
Epirocs första handelsdag på Nasdaq Stockholm är planerad till den 18 juni. För detaljerad
information om bolaget, inklusive processen att distribuera Epiroc-aktierna till Atlas
Copcos aktieägare, vänligen se prospektet som publicerades den 25 maj 2018, på
www.epirocgroup.com/se.
För mer information kontakta:
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Ola Kinnander
Epiroc Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder
kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och
monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet,
energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm
och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB)
en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda. Mer information finns på
www.atlascopcogroup.com.
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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 finns på www.epirocgroup.com/se.

