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Atlas Copco vinner stor order i Colombia
Stockholm den 27 november 2012: Atlas Copco har vunnit en order värd omkring
MUSD 10 (MSEK 70) för att leverera utrustning till den andra fasen i bygget av
Colombias största vattenkraftsprojekt, Ituango. Ordern är den största som Atlas
Copco Colombia har tagit hem i sin 26-åriga historia.
Atlas Copco kommer att leverera totalt 28 maskiner för borrning ovan och under jord,
prospekteringsborrning, lastning samt stationära och portabla kompressorer. Kunden är
konsortiet CCC Ituango, vilket består av brasilianska Camargo Correa samt Conconcreto
och Coninsa från Colombia. Ordern bokfördes i det fjärde kvartalet och utrustningen ska
levereras under det kommande året.
”Colombia blir en allt viktigare marknad för Atlas Copco och vi är glada att kunna möta
lokal efterfrågan på produkter och tjänster som behövs i landets infrastruktur- och
anläggningsprojekt”, säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- och
bergbrytningsteknik.

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 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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