Pressmeddelande från Atlas Copco AB

Atlas Copcos chefsjurist Håkan Osvald kommer att gå i
pension under 2022
Nacka, den 26 augusti 2021: Håkan Osvald, Atlas Copcos chefsjurist och medlem i
ledningsgruppen, har beslutat sig för att gå i pension. Han kommer att vara kvar i
sin roll fram till slutet av april 2022.
Håkan Osvald, född 1954, har varit Atlas Copcos chefsjurist och medlem i
ledningsgruppen sedan 2012. Han började sin karriär inom Atlas Copco 1985.
“Håkan är en hängiven ledare och en mycket uppskattad
medlem av koncernledningen. Under sin långa karriär har han
bidragit till Atlas Copcos framgång på många sätt, framför allt
när det kommer till de mer än 150 förvärv han har varit
delaktig i,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för
Atlas Copco. ”Redan 1985 blev Håkan en del av teamet som
byggde upp Atlas Copcos verksamhet i Kina,” säger Mats
Rahmström. ”Under sent 1980-tal var han även medlem av
Chicago Pneumatics ledningsgrupp och etablerade under den
tiden en juridisk funktion i USA, vilket också var den första
utanför Sverige.”
Inom kort kommer processen att hitta en efterträdare startas. Håkan Osvald kommer att
vara kvar i sin position till och med slutet av april 2022.
För mer information kontakta:
Sara Liljedal, Presschef
08 743 8060 eller 072 144 1038
media@atlascopco.com

Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
076 899 9597
ir@atlascopco.com

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas
Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på
100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com
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