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Atlas Copco köper Gesan, en spansk tillverkare av
generatorer
Stockholm den 15 juli 2011: Atlas Copco SAE har förvärvat Grupo Electrógenos
GESAN S.A. i Spanien. Det köpta bolaget tillverkar diesel- och bensindrivna
generatorer som säljs genom ett globalt distributörsnätverk. Affären stärker Atlas
Copcos produktportfölj, särskilt gentemot kunder i utvecklingsländer.
Gesan, som var privatägt, hade intäkter 2010 på MEUR 56 (MSEK 510). Bolaget har
omkring 160 anställda och är baserat i Zaragoza i Spanien, där det har en fabrik för
tillverkning och montering. Generatorerna används både som primär kraftkälla och för
reservkraft. I sortimentet finns upp till dubbelt så stora generatorer som i Atlas Copcos
nuvarande utbud. Distributörsnätverket når mer än 85 länder, med Europa, Afrika och
Ryssland som de viktigaste marknaderna. Se även www.gesan.com.
”Tillsammans med Gesan får vi en komplett serie generatorer för alla sorters
användningsområden, och vi ser fram emot att bygga relationer med nya kunder och
distributörer”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Gesan
kompletterar Atlas Copcos generatorverksamhet mycket väl, både geografiskt och sett till
erbjudandet. Vi väntar oss även synergier inom försäljning, service, inköp och
tillverkning.”
Atlas Copco kommer att behålla Gesan som varumärke, i linje med strategin att ha flera
varumärken. Gruppen säljer även generatorer under varumärkena Atlas Copco och
Chicago Pneumatic. Atlas Copcos generatorverksamhet ingår i divisionen Portable Energy
(tidigare Portable Air), som sedan den 1 juli är en del av affärsområdet Bygg- och
anläggningsteknik.

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 Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla
kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet
tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar
produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten och vägbyggen. De viktigaste enheterna för
produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, Kina och Brasilien.
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