Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Atlas Copco förvärvar fransk verksamhet inom
ångpanneuthyrning
Stockholm den 22 december 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar, har slutit avtal om att förvärva Location Thermique Service
SAS, ett franskt företag som hyr ut ångpannor.
Location Thermique Service, eller LTS, har sitt huvudsäte i Carvin i regionen Haut-deFrance, Frankrike. Företaget hyr ut ångpannor, som vanligtvis är kritiska i
produktionsprocessen, för kunder inom segmenten tillverkning, energi, kemi, olja och gas.
Kunderna finns främst i Frankrike och grannländerna. LTS har 13 anställda och hade
intäkter på cirka MSEK 70 under 2016.
“LTS är känt för sina högkvalitativa produkter, starka miljöfokus och
applikationsexpertis”, säger Andrew Walker, chef för Atlas Copcos affärsområde
Energiteknik. “Detta förvärv kommer att ytterligare förstärka och utöka vårt produktutbud
för uthyrning till kunder i alla segment."
Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2018. Köpeskillingen är inte materiell i
förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. LTS kommer att bli del av
divisionen Specialty Rental inom Atlas Copcos affärsområde Energiteknik.
För mer information om LTS vänligen se http://lts-france.fr/en/about-us/.
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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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