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Per Lindberg utnämnd till VD för Epiroc, bolaget som 
Atlas Copco planerar att dela ut 2018  

Stockholm den 18 juli 2017: Styrelsen för Atlas Copco AB har utnämnt Per Lindberg 

till att bli första VD och koncernchef för Epiroc AB, ett dotterbolag till Atlas Copco 
AB. Han kommer att börja på sin nya position senast under första kvartalet 2018. 

Per Lindberg är för närvarande VD och koncernchef för BillerudKorsnäs AB, en ledande 
leverantör av förnybara förpackningsmaterial och lösningar. 

“Per är en stark ledare med en gedigen industrikunskap och en lång erfarenhet från att  
framgångsrikt ha utvecklat bolag i en konkurrensutsatt internationell miljö”, säger Hans 
Stråberg, ordförande för styrelsen i Atlas Copco AB. “Styrelsen är glad att ha funnit en 

VD som kan positionera Epiroc på ett professionellt sätt och fortsätta att utveckla 
verksamheten.”  

I januari 2017 informerade Atlas Copco om planer att dela Gruppen i två bolag, Atlas 
Copco och Epiroc. Beslut om att dela upp bolaget kommer att fattas på årsstämman i april 
2018. Om aktieägarna godkänner förslaget kommer Atlas Copco fortsatt att fokusera på 
industrikunder medan Epiroc, bolaget som ska delas ut, blir en ledande 
produktivitetspartner för kunder inom sektorerna gruv, anläggning och råvaror.  

 

För mer information kontakta: 
Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

 
Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 18 juli 2017 kl. 07.00.  

 
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 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder 

kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information f inns på w ww.atlascopcogroup.com. 
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Per Lindberg 
 
Position: VD och koncernchef för Epiroc senast från första kvartalet 

2018. 

Född:  1959 

Utbildning:  Civilingenjör och doktorsexamen från Chalmers 
Tekniska Högskola , Göteborg. 
 

Nationalitet:  Svensk 

Anställd sedan:  Kommer att anställas 2018 

Arbetslivserfarenhet 
och övrig information:  

Per Lindberg blev VD för Billerud AB 2005 och efter 
sammanslagningen utnämndes han 2013 till VD och 
koncernchef för BillerudKorsnäs AB. Innan han var VD 

för Korsnäs AB 2001 –  2005 var han Vice VD för 
Investment AB Kinnevik. Han har även arbetat som 
management- och strategikonsult för USA-baserade 
Applied Value Corporation.  

 

Styrelseuppdrag:  Per Lindberg är medlem i styrelsen för  Nordstjernan AB, 
ett privatägt investmentbolag, Bergvik Skog AB, ett 
skogsförvaltningsbolag, och Middlepoint AB, en 
leverantör av administrativa tjänster . Samtliga bolag har 

sin bas i Sverige.  
 
Han är medlem av IVA, den Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien division VIII –  

Skogsteknologi.  
  

 


