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Hans Stråberg nominerad som Atlas Copcos ordförande 

Stockholm den 21 mars 2014: Hans Stråberg, vice ordförande i Atlas Copco AB, har 

nominerats av valberedningen till att bli styrelsens nästa ordförande. Aktieägare 

kommer att rösta om det på årsstämman den 29 april.  

Hans Stråberg, en svensk medborgare född 1957, har bred erfarenhet av att leda ett 

multinationellt företag. Han var VD och koncernchef för AB Electrolux mellan 2002 och 

2010, och hade olika ledande befattningar inom Electrolux, både i Sverige och USA, 

sedan han började på företaget 1983. Han är ordförande i Roxtec AB, CTEK AB och 

Orchid Orthopedics Inc., och är medlem i styrelsen för Investor AB, N Holding AB, 

Mellby Gård AB och Stora Enso Oyj. Stråberg är medlem i Atlas Copco AB:s styrelse 

sedan 2013 då han också valdes till vice ordförande.  

“Atlas Copco är ett fantastiskt företag som är byggd på en innovativ anda och har ett 

enastående kundengagemang,” säger Hans Stråberg. “Jag är stolt över nomineringen och 

hoppas bidra till en fortsatt utveckling med lönsam tillväxt i framtiden om jag blir vald.”   

Stråberg har en civilingenjörsutbildning från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.  

Den 18 december 2013 meddelade Atlas Copco att Sune Carlsson, nuvarande 

styrelseordförande för Atlas Copco AB, har avböjt omval vid årsstämman 2014.  

 

 
Foton: 
För att se och ladda ner foton på Hans Stråberg, vänligen besök Atlas Copcos fotogalleri.  

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

 
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument.  

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, 
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 fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder 
kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com 
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