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Pressmeddelande från Epiroc AB 
28 september 2022 

Epiroc skapar regionala Parts & Services-divisioner och 
utnämner divisionschefer  

 
Stockholm: Epiroc AB, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastruktur-
industrin, stärker ytterligare sitt fokus på reservdelar och service och skapar regionala Parts & 
Services-divisioner.  

En regional struktur har skapats under 2022 och från den 1 januari 2023 kommer divisionen Parts & Services 
att delas upp i tre regionala Parts & Services-divisioner och de nuvarande regionala cheferna utnämnas till 
divisionschefer och medlemmar av Epirocs koncernledning.  

• Nelson Trejo, Chef Parts & Services North and South America (NASA). Han är chilensk medborgare, 
född 1975, och har en magisterexamen som gruvingenjör från Universidad de Santiago, Chile. Nelson 
Trejo var tidigare Vice President Marketing, Parts & Services-divisionen, och har varit anställd i 
Gruppen sedan 2005.  

• Luis Araneda, Chef Parts & Services Europe, Middle East and Africa (EMEA). Han är chilensk 
medborgare, född 1974, är Mekanisk Ingenjör från Universidad del Bio-Bio, och har en MBA från 
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Luis Araneda var tidigare Vice President Operations för divisionen 
Parts & Services, och har varit anställd i Gruppen sedan 2000.  

• Arman Bagdasarian, Chef Parts & Services Asia Pacific (APAC). Han är armenisk och rysk 
medborgare, född 1977, och har en magisterexamen i statsförvaltning, Russian-Armenian University, 
Armenien. Arman Bagdasarian var tidigare chef för Epiroc Ryssland och har varit anställd i Gruppen 
sedan 2018.  

“Epirocs reservdels- och serviceaffär har haft en stark utveckling under många år och det är dags för nästa 
steg för att möjliggöra kontinuerlig lönsam tillväxt”, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. “Med 
en regional organisation ökar vi fokuset och bygger starkare kundrelationer”.  

Efter förändringen den 1 januari kommer Epiroc att ha följande segment och divisioner:  

• Equipment & Service-segmentet med divisionerna Underground, Surface, Parts & Services North and 
South America (NASA), Parts & Services Europe, Middle East and Africa (EMEA), Parts & Services 
Asia Pacific (APAC), samt Digital Solutions.  

• Tools & Attachments-segmentet med divisionen Tools & Attachments.  

Det meddelades tidigare att Jess Kindler, chef för Epirocs division Parts & Services, kommer att lämna 
Gruppen senast i januari 2023.  
 

   
Nelson Trejo Luis Araneda Arman Bagdasarian 
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För mer information kontakta:  
Ola Kinnander, Presschef  
070 347 2455  
media@epiroc.com 

 

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande 
teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och 
verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt 
lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, 
och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns 
på www.epirocgroup.com/se.  
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