
 
Pressmeddelande från Atlas Copco AB  

 

Atlas Copco Group Center 

Atlas Copco AB (publ) Besöksadress: Telefon: +46 8 743 8000  Org. Nr 556014-2720 

SE-105 23 Stockholm Sickla Industriväg 19 www.atlascopcogroup.com  Säte: Nacka 

Sverige Nacka   
 

 

Atlas Copco utser Peter Kinnart till Ekonomi- och 
finansdirektör 

 

Stockholm den 2 oktober 2020: Atlas Copco har utsett Peter Kinnart till Ekonomi- 

och finansdirektör och medlem av Atlas Copcos koncernledning. Han börjar i sin 

nya roll i juli 2021. 

Peter Kinnart är sedan januari 2019 Vice President Business Control vid Atlas Copcos 

affärsområde Kompressorteknik. Han började på Atlas Copco 1993, då som controller vid 

Atlas Copco Airpower i Antwerpen. Han har sedan dess tjänstgjort i olika roller på Atlas 

Copco i Belgien, Spanien, Schweiz och Tyskland.    

“Peter är en mycket uppskattad kollega, med expertkunskap i finansfrågor, affärskontroll 

och affärsprocesser,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. 

“Han har ett tydligt ledarskap som bygger på samarbete och delaktighet och en gedigen 

affärsinsikt. Jag ser mycket fram emot att arbeta nära med honom i hans nya roll.”   

Peter Kinnart är belgisk medborgare och född 1969. Han har en masterexamen i tillämpad 

företagsekonomi och en masterexamen i kommersiell ingenjörsvetenskap från Antwerpens 

universitet (UFSIA), Belgien. 

 

Som kommunicerades den 21 augusti 2020 kommer nuvarande Ekonomi- och 

finansdirektör Hans Ola Meyer att gå i pension i juli 2021. Han stannar i sin nuvarande 

roll fram till dess.  

 

För mer information, kontakta:  

  
Sara Liljedal, Presschef 
08 743 8060 eller 072 144 1038  
media@atlascopco.com 

 

Daniel Althoff, chef Investerarrelationer 
08 743 9597 eller 076 899 9597 
ir@atlascopco.com  
 

 

Atlas Copco-koncernen 
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för 
framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.  

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en 
omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut. Mer information finns på 
www.atlascopcogroup.com. 
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