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Pressmeddelande från Epiroc AB 
26 november 2019 

Helena Hedblom utnämnd till ny VD och koncernchef för Epiroc  

Stockholm: Styrelsen för Epiroc AB har utnämnt Helena Hedblom till ny VD och koncernchef för 
Epiroc AB, med start den 1 mars 2020. Hon ersätter Per Lindberg, som lämnar sin position efter att 
framgångsrikt etablerat Epiroc som ett börsnoterat bolag.  

“Helena har ett starkt affärsfokus, en djup kunskap om verksamheten och är en uppskattad ledare som lever 
och andas Epirocs värderingar,” säger Ronnie Leten, Epirocs styrelseordförande. “Med henne som ansvarig 
för affärsområdet Mining and Infrastructure har verksamheten växt med förbättrat resultat och fokus på att 
förbättra kundernas produktivitet, säkerhet och effektivitet. Vi är stolta över att vi funnit den nya ledaren inom 
Gruppen och är övertygade om att hon kommer fortsätta utveckla och växa Epiroc.” 

Helena Hedblom är Gruv- och infrastrukturchef  och medlem i 
Epirocs koncernledning. Hon är styrelseledamot för IPCO AB och 
Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige 
(Svemin). Helena Hedblom är född 1973, svensk medborgare och 
har en Civilingenjörsexamen i materialteknologi från Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm.  

“Jag vill tacka Per för ett utomordentligt arbete att vägleda företaget 
genom börsnoteringen och förbereda Epiroc för nästa steg,” säger 
Ronnie Leten. ”Han har tillhandahållit ett starkt ledarskap och har 
framgångsrikt genomfört vad som överenskommits och förväntats i 
sitt uppdrag.” 

Per Lindberg kommer att avgå från Epiroc AB:s styrelse samtidigt 
som han lämnar som VD och koncernchef.  

En telefonkonferens kommer att hållas den 27 november kl. 10.00.  
Telefonnumret till konferensen är: 08 566 42651.  
PIN: 75772934# 
 

För mer information kontakta: 
Ola Kinnander, Presschef  
070 347 2455 
media@epiroc.com 
Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör 
072 720 8295 
ir@epiroc.com 

 
Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 26 november 2019 kl. 21.10. 

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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