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Atlas Copco köper tillverkare av utrustning för bry tning 
av byggnadssten 
Stockholm den 12 januari 2012: Atlas Copco Italia S.p.A. har förvärvat Perfora 
S.p.A., ett italienskt bolag som tillverkar och säljer borrnings- och skärutrustning för 
dagbrott där man bryter byggnadssten.  
 
Perfora är ett privatägt bolag med huvudkontor i Bagnolo i norra Italien. Det har för 
närvarande 43 anställda och årliga intäkter på cirka MEUR 10 (MSEK 90). Bland 
produkterna finns sågar med diamantvajer och borriggar som är särskilt designade för 
brytning av byggnadssten. Försäljningen sker både direkt och genom distributörer i 
enstaka länder runtom i världen.  
 
”Perfora är en ledande leverantör i det här segmentet, med starkt kundfokus och 
produkter av hög kvalitet,” säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och 
bergbrytningsteknik. ”Vi ser bra tillväxtmöjligheter i den här affären. Som del av Atlas 
Copco-koncernen blir Perfora en unik global leverantör av produkter som är 
skräddarsydda för producenter av byggnadssten.” 
 
Perfora blir en del av Atlas Copcos division Surface Drilling. Parterna har kommit överens 
om att inte offentliggöra köpeskillingen. För mer information om Perfora, se 
www.perfora.com.  
 
 
 
 
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och 
luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med 
innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget 
grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 
33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 
 
Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningste knik erbjuder utrustning för borrning och 
bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. 
Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, 
anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och 
tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. 
 
 


