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Pressmeddelande från Epiroc AB 
25 september 2019 

Epiroc vinner priser för bästa årsredovisning 

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, vann priser 
för bästa årsredovisning bland storbolagen på svenska Nasdaq-börsen.  
 
Epirocs års- och hållbarhetsredovisning för 2018 vann priset för bästa årsredovisning samt priset för bäst 
designade årsredovisning. Priset presenterades under en ceremoni igår i Stockholm. Tävlingen organiseras 
av Nasdaq, branchorganisationen för revisorer FAR, Sveriges Finansanalytikers Förening, och Sveriges 
Kommunikatörer. 
 
”Presentationen av bolagets produkter håller hög nivå med pedagogiska förklaringar och bra grafik“, sade 
juryn. ”Siffror dissekeras och förklaras på ett tydligt sätt och riskavsnittet håller hög nivå. Företaget har även 
ett informativt hållbarhetsavsnitt som kopplar ihop bolagets nyckeltal med FN:s mål för hållbar utveckling på 
ett intressant sätt“.  
 
Epirocs års- och hållbarhetsredovisning visar bolagets fokus på att investera i intelligenta och hållbara 
lösningar för gruv- och infrastrukturindustrin samtidigt som kunderna är redo för ett stort teknikskifte som 
innebär ökad automation, digitalisering och batteridrift. 
 
“Detta var Epirocs första årsredovisning som oberoende bolag så 
det var mycket viktigt för oss att tillgodose aktieägare och andra 
intressenter med informativ insyn i vår verksamhet från alla 
aspekter,” säger Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör. “Vi är 
mycket glada över detta erkännande”.  
 
Rapporten finns tillgänglig på www.epirocgroup.com/se/investors. 

 
 

 

 

För mer information kontakta: 
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer  
010 755 0106 
ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef  
070 347 2455 
media@epiroc.com 
 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar 
Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också 
förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder 
kronor under 2018, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer 
information finns på www.epirocgroup.com/se. 
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