
 
Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen  

 

Atlas Copco Group Center 

Atlas Copco AB (publ) Besöksadress: Telefon: +46 8 743 8000  Org. Nr 556014-2720 

SE-105 23 Stockholm Sickla Industriväg 19 www.atlascopcogroup.com  Säte: Nacka 

Sverige Nacka   
 

 

Atlas Copco förvärvar svensk verksamhet som 
tillhandahåller system för högteknologiska gruvor   

Stockholm den 8 juni 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har slutit avtal om att förvärva en del av Mobilaris MCE 

AB, ett Sverigebaserat företag som tillhandahåller avancerad mjukvara som 
optimerar gruvverksamhet underjord. 

Atlas Copco kommer att förvärva 34% av Mobilaris MCE, baserat i Luleå, en verksamhet 
som nu är del av Mobilaris AB. Mobilaris MCE:s mjukvarulösningar erbjuder en 
helhetsbild av gruvverksamheten, positionering i realtid och statusinformation om fordon, 
utrustning och personal presenterad i ett sofistikerat 3D-användargränssnitt. Mjukvaran 

används för gruvdrift underjord, tunnelbygge och annan anläggning. Verksamheten har 
ungefär 20 anställda och hade intäkter under 2016 på cirka MSEK 30.  

“Det innovativa teamet på Mobilaris kommer att spela en nyckelroll då Atlas Copco 
vidareutvecklar sina digitala och automationslösningar vilket ger gruv- och 
anläggningskunder ökad säkerhet, effektivare verksamhet och högre produktivitet,” säger 
Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. 
“Detta är framtiden inom gruvdrift.”  

Förvärvet förväntas slutföras i 

början av tredje kvartalet 2017. 
Köpeskillingen är inte materiell i 
förhållande till Atlas Copcos 
börsvärde och offentliggörs inte. 

Mobilaris MCE kommer att verka 
som ett separat bolag delvis ägt av 
Atlas Copco.  

 
Mobilaris mjukvara i gruva 

 

 

För mer information kontakta: 

Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

Helena Hedblom, Affärsområdeschef  
Gruv- och bergbrytningsteknik  08 743 8314 
helena.hedblom@se.atlascopco.com  

 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings - och gruvutrustning, 

industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 

produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 

Stockholm och kunder i f ler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder 

kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information f inns på w ww.atlascopcogroup.com. 

 

mailto:media@se.atlascopco.com
mailto:helena.hedblom@se.atlascopco.com
http://www.atlascopcogroup.com/

