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Epiroc meddelar förändringar i koncernledningen  

Stockholm: Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, 
utnämner nya medlemmar av koncernledningen och skapar en effektivare arbetsstruktur.   

Med start idag har Epirocs ledningsgrupp följande medlemmar (* = ny medlem).   

 Helena Hedblom, VD och koncernchef  

 José Manuel Sanchez, Chef Surface-divisionen* 

 Sami Niiranen, Chef Underground-divisionen* 

 Jess Kindler, Chef Parts & Service-divisionen* 

 Jonas Albertson, Chef Technology & Digital-divisionen* 

 Goran Popovski, Chef Tools & Attachments-divisionen* 

 Nadim Penser, HR-direktör* 

 Anders Lindén, Ekonomi- och finansdirektör 

 Jörgen Ekelöw, Chefsjurist  

 Martin Hjerpe, M&A- och strategidirektör 

 Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör  

”Den nya strukturen är utformad för snabbhet och effektivitet och för att stärka kundfokus”, säger Helena 
Hedblom, VD och koncernchef. ”Vi behåller vår fokuserade och decentraliserade struktur, stärker vårt fokus 
på teknologi och digitalisering ytterligare, och skapar ett mer integrerat team där supportfunktionerna är 
närmare affären”. 

Epiroc hade tidigare sju divisioner, där cheferna rapporterade till en affärsområdeschef. Den nya strukturen 
har fem divisioner och cheferna rapporterar nu direkt till VD och koncernchef. Den finansiella rapporterings-
strukturen bibehålls med två segment: Equipment & Service och Tools & Attachments. 

För mer information kontakta: 

Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör 
072 729 8295 
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 41 miljarder 
kronor under 2019, 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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