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Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos  
tredje kvartal 2016 

Stockholm den 20 oktober 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, rapporterade idag solid organisk ordertillväxt. Tillväxten 

stöddes av starka verksamheter inom vakuum och industriverktyg, och förbättrad 

orderingång för gruvutrustning. På kort sikt förväntas den sammantagna 

efterfrågan för Gruppen ligga kvar på nuvarande nivå. 

Orderingången i tredje kvartalet växte till MSEK 26 696 (24 149), motsvarande en 

organisk tillväxt på 7%, den största ökningen på mer än fyra år. Orderingången ökade för 

samtliga affärsområden. Intäkterna var MSEK 26 528 (25 723), och den justerade 

rörelsemarginalen var 19.6% (20.4). 

“Vi gläds av att se organisk tillväxt, vilket speglar vårt hårda arbete och engagemang för 

våra kunder,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. 

“Halvledarindustrin visade stark efterfrågan, vilket gynnade vår vakuumverksamhet. 

Andra sektorer med solid efterfrågan inkluderade fordons- och flygindustrin. Våra 

aktiviteter inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik hade positiv effekt.”   

Atlas Copco fortsatte också att växa genom strategiska förvärv. Gruppen slutförde flera 

förvärv i kvartalet, inklusive vakuumverksamheterna Leybold och CSK. Atlas Copco 

meddelade att Gruppen kommer etablera ett femte affärsområde, Vakuumteknik, som 

kommer att vara verksamt från den 1 januari 2017 och ha cirka 6 800 anställda. Geert 

Follens kommer att leda Vakuumteknik.  

“Vakuumlösningar är ett tillväxtområde, och vi har ambitionen att vara den globala 

marknadsledaren,” säger Ronnie Leten. “Med ett fokuserat affärsområde så kan vi ännu 

bättre hjälpa kunderna att öka sin produktivitet.”  

Innovativa produkter som lanserades i kvartalet inkluderar kompressorer med oöverträffad 

effektivitet, ett monteringsverktyg med tillhörande mjukvara som erbjuder kunder högre 

hastighet och förbättrad noggrannhet, en kraftig gruvtruck som kommer förberedd för 

automation och en mångsidig portabel kompressor för bygg- och anläggningsindustrin.  

“Vi fortsätter att prioritera världsledande innovationer för att hjälpa kunder spara energi 

och öka produktiviteten medan arbetsmiljön blir säkrare och komfortablare för 

operatörerna av utrustningen,” säger Ronnie Leten.  

För mer information kontakta: 
Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer 
08 743 9597 eller 076 899 9597 
ir@se.atlascopco.com 

 
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, 
industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 
Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder 
kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com. 
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