Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Atlas Copco säljer betong- och
kompakteringsverksamhet till Husqvarna Group
Stockholm den 22 december 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar, har slutit avtal om att sälja sin betong- och
kompakteringsverksamhet till Husqvarna Groups Construction-division.
Verksamheten hade intäkter på cirka MSEK 570 under 2016. Totalt övergår cirka 200
anställda till Husqvarna Group.
Den planerade försäljningen kommer att göra det möjligt för Atlas Copcos affärsområde
Energiteknik att bättre fokusera på sina kärnteknologier luft, energi och flöde.
“Vårt engagemang för byggbranschen är lika starkt som någonsin, och framöver kommer
vi att ha en mer fokuserad produktportfölj genom vilken vi ännu bättre kan rikta våra
resurser mot att skapa ytterligare innovation och produktivitet för kunder”, säger Andrew
Walker, chef för Atlas Copcos affärsområde Energiteknik. “Vi tror att Husqvarna
Construction är ett bra hem som kan utveckla betong- och kompakteringsverksamheten
ytterligare.”
Produkterna inkluderar kompletta
sortiment för betong och kompaktering, så
som markvibratorer, duplexvältar och
betongvibratorer. Överlåtelsen omfattar
produktionsenheten i Ruse, Bulgarien, och
produktionstillgångar i Nashik, Indien,
samt global försäljnings- och
serviceverksamhet.

En Atlas Copco markvibrator

Överlåtelsesumman är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och
offentliggörs inte. Avyttringen är föremål för konkurrensmyndigheters godkännande och
förväntas slutföras under första kvartalet 2018.
För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Andrew Walker, Affärsområdeschef
Energiteknik +32 3 401 93 29
andrew.walker@be.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 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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