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Atlas Copco stärker sin närvaro i Colombia
Stockholm den 23 december 2011: Atlas Copco Colombia Ltda har tecknat avtal om
att ta över försäljningen av borrutrustning samt relaterade tjänster från sin
nuvarande distributör, Neumatica Del Caribe S.A.
Till följd av förvärvet får Atlas Copcos organisation i Colombia omkring 15 nya
medarbetare. Atlas Copco har för närvarande cirka 140 anställda i Colombia, som är en
viktig marknad för utrustning för kolbrytning.
”Colombia har växt avsevärt som marknad för Atlas Copco under de senaste åren.
Genom det här avtalet får vi möjlighet att ytterligare förbättra våra aktiviteter på
eftermarknaden och utveckla kontakterna med kunder i andra gruvsegment i landet,”
säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik.
Affären väntas avslutas den 31 januari 2012.

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 Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och
bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk.
Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur,
anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och
tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.
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