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Atlas Copco köper turkisk kompressortillverkare
Stockholm den 1 juni 2012: Atlas Copco har tecknat avtal om att köpa Ekomak, en
turkisk tillverkare av industriella skruvkompressorer. Affären stärker Atlas Copcos
marknadsposition i regionen. Ekomak har en stark ställning lokalt, med kunder i
bland annat metall-, textil- och tillverkningsbranscherna.
Ekomak grundades 1992 och har omkring 160 anställda. Det är ett privatägt bolag med
intäkter de senaste 12 månaderna på cirka MEUR 23 (MSEK 200). Företaget utvecklar,
tillverkar och säljer stationära oljesmorda skruvkompressorer med variabel
varvtalsstyrning som tillval.
Ekomak har huvudkontor i Istanbul och tillverkning i Edirne i Turkiet, samt egna sälj- och
serviceverksamheter i Ryssland och Tyskland. Bolaget har ett nätverk av distributörer för
andra länder.
”Genom att köpa Ekomak breddar och stärker vi vår närvaro i Turkiet och i Ryssland.
Ekomak har ett väl etablerat varumärke inom sina segment och marknader. Det har stark
potential för fortsatt tillväxt och kompletterar vårt nuvarande utbud väl,” säger Stephan
Kuhn, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.
Ekomak kommer att ingå i Kompressortekniks division Industrial Air. Förvärvet väntas
slutföras under det tredje kvartalet 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 2011 hade Atlas Copco
37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och
processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt
övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad
uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, oljegas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien,
Tyskland, USA, Kina och Indien.

Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Sickla Industriväg 19
Nacka

Telefon:
+46 (0)8 743 8000
Telefax:
+46 (0)8 644 9045
www.atlascopco.com

Org. Nr 556014-2720
Säte: Nacka

