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Atlas Copco köper kinesisk tillverkare av produkter  för 
luftbehandling 
Stockholm den 13 februari 2012: Atlas Copco (China) Investment Co. Ltd. har 
förvärvat företaget Wuxi Shengda Air/Gas Purity Equipment Co., Ltd. i Kina, med 
årliga intäkter på MCNY 95 (MSEK 85). Affären utökar Atlas Copcos 
marknadsnärvaro och produktutbud i Kina. 
 
Wuxi Shengda har huvudkontor och fabrik i Wuxi, nära Shanghai, där bolaget tillverkar 
torkar och filter för komprimerad luft och gas. Företaget är privatägt, har 130 anställda och 
har verkat i luftbehandlingsbranschen sedan 1996.  
 
”Det här förvärvet ligger i linje med Atlas Copcos strategi att kunna erbjuda våra kunder 
kompletta lösningar,” säger Stephan Kuhn. ”Det ger oss ett bredare och mer fullständigt 
utbud av luft- och gasbehandlingsutrustning, och utökar vår produktions- försäljnings- 
och servicenärvaro i Kina.” 
 
Wuxi Shengdas kundbas består huvudsakligen av statligt ägda bolag inom biltillverkning, 
petrokemi, textil och elektronik. Företaget blir del av Atlas Copco Kompressortekniks 
division Quality Air och kommer att fortsätta använda varumärket Shengda.  
 
 
 
 
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 2011 hade Atlas Copco 
37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och 
processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt 
övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad 
uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje- 
gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, 
Tyskland, USA, Kina och Indien. 
 


