Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Atlas Copco förvärvar distributör av gruvutrustning i USA
Stockholm den 1 december 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar, har tecknat avtal om att förvärva tillgångarna i Cate
Drilling Solutions LLC, ett amerikanskt bolag som distribuerar och servar Atlas
Copcos borrutrustning och komponenter.
Cate Drilling Solutions har sitt säte i Salt Lake City, Utah, och är aktiv i delstaterna Utah,
Nevada, Wyoming och Idaho. Företaget är en Atlas Copco fullservice-distributör för
ovanjordsborrprodukter. Cate Drilling Solutions har även en toppmodern
återtillverkningsshop som tillgodoser kundernas behov. Det har 35 anställda.
“Att ha det starka teamet på Cate Drilling Solutions som del av vår Grupp kommer att se
till att vi kommer närmare våra gruvkunder i centrala USA och kan serva dem ännu
bättre”, säger Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och
bergbrytningsteknik.
Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2018. Köpeskillingen är inte materiell i
förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte.
Cate Drilling Solutions kommer att bli del av divisionen Mining and Rock Excavation
Service i Epiroc, Atlas Copcos helägda dotterbolag som kommer att noteras på börsen
under 2018 förutsatt att aktieägarna godkänner förslaget.
För mer information om Cate Drilling Solutions, vänligen se http://catedrilling.com/.

Atlas Copcos Pit Viper PV-235 borrigg är del av Cate Drilling Solutions utbud.
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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 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder
kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information finns på w ww.atlascopcogroup.com.
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