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Atlas Copco köper kompressordistribution i sydöstra
USA
Stockholm den 31 maj 2011: Atlas Copco Compressors LLC har förvärvat tillgångar
som hör ihop med kompressorverksamheten i Tencarva Machinery Company, en
distributör av Atlas Copco-produkter sedan många år. Den köpta verksamheten
finns i staterna Tennessee, Virginia, Mississippi, Maryland och Delaware.
”Det här förvärvet stödjer vår utveckling av eftermarknadsaffären och ger oss en närmare
relation med kunderna i en viktig del av USA,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef,
Atlas Copco Kompressorteknik.
Den köpta kompressorverksamheten kommer att införlivas med den östra regionen av
Atlas Copco Compressors i USA. Atlas Copco kommer att agera från Tencarvas befintliga
lokaler under de närmaste sex till tolv månaderna. Tencarva Machinery Company kommer
efter avyttringen av kompressorverksamheten att huvudsakligen sälja industripumpar.
Ungefär 37 anställda inom försäljning och service går från Tencarva Machinery Company
till Atlas Copco till följd av förvärvet.

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 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och
en omsättning på 70 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.
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