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Atlas Copco förvärvar kryogenisk pumpverksamhet
Stockholm den 24 januari 2011: Atlas Copco Mafi-Trench LLC, USA, har tecknat
avtal om att förvärva pumpverksamheten av J.C. Carter LLC, med huvudkontor i
Kalifornien, USA.
J.C. Carter är en ledande tillverkare av kryogeniska nedsänkta motorpumpar, vilka har
många användningsområden på den växande naturgasmarknaden. Produkterna används
främst vid återförgasning och bearbetning av flytande naturgas, samt vid
kondenseringsanläggningar. Under 2009 hade företaget cirka 70 anställda och en
omsättning om cirka MUSD 25 (MSEK 175).
"Förvärvet kommer att utöka Atlas Copcos erbjudande till kunder inom flytande
naturgasapplikationer samt till de kemiska och petrokemiska industrierna", säger Stephan
Kuhn, chef för affärsområdet Atlas Copco Kompressorteknik.
Den förvärvade verksamheten kommer att bli en del av Atlas Copcos Gas and Processdivision och affären förväntas slutföras under första kvartalet 2011. Parterna har kommit
överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och
gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa
produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i
Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och
en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på
oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer,
expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft. Man
erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i
applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste
produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien. Mer information finns på
www.atlascopco.com.
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