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Pressmeddelande från Epiroc AB 
24 november 2022 

Epiroc kapitalmarknadsdag 1-2 juni 2023: Dare to think new   

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och 
infrastrukturindustrin, kommer att hålla en kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, 
analytiker, och finansiell media i Örebro den 1-2 juni 2023.   

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering om Epirocs strategi. Teman som innovation – 
inklusive automation, digitalisering och elektrifiering - eftermarknaden, hållbarhet, samt effektivisering av 
verksamheten kommer att behandlas. Från Epiroc deltar Helena Hedblom, VD och koncernchef; Håkan Folin, 
Ekonomi- och finansdirektör; samt andra medlemmar av Epirocs koncernledning. 

Preliminär agenda:  

• 1 juni kl 16.00: Strategipresentation – webbsänd – följt av middag.  

• 2 juni kl 8.00 – 11.30: Dare to think new – presentationer och innovationsrunda.  

Vänligen anmäl ditt deltagande via www.epirocgroup.com/en/cmd2023 senast den 30 april 2023. Antalet 
deltagare är begränsat, och institutionella investerare, analytiker, finansmedia och andra viktiga intressenter 
prioriteras att delta. Epiroc kommer att organisera busstransport från och till Stockholm city. Ytterligare 
information kommer att ges till registrerade deltagare.  

Varmt välkommen!  
 

För mer information vänligen kontakta: 
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer 
010 755 0106 
ir@epiroc.com  
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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