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Atlas Copco förvärvar brittisk verksamhet inom 
behandling av tryckluft, gas och vakuum 

Stockholm den 1 mars, 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har förvärvat Walker Filtration Ltd, en brittisk tillverkare 
av utrustning för tryckluft, filter och torkning.  

Walker Filtration är ett familjeägt bolag baserat i nordöstra England. Bolaget tillverkar 
högeffektiv utrustning för tryckluft, filter och torkning och har omkring 220 anställda runt 
om i världen. 2017 var bolagets intäkter cirka MGBP 30 (MSEK 330). Walker Filtration 

har försäljningskontor i Europa, USA, Australien och Japan.  

  
 

 

“Walker Filtration är ett respekterat 

bolag med starkt varumärke och 
produktportfölj. Förvärvet kommer att 

spela en viktig roll för att utöka Atlas 
Copcos närvaro och kompetens inom 
tryckluft, filter och torkning”, säger 
Vagner Rego, verksamhetschef för 

affärsområdet Kompressorteknik.  
 
 

 
Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs 
inte. Företaget kommer att bli en del av divisionen Medical Gas inom affärsområdet 
Kompressorteknik.  

För mer information om Walker Filtration, vänligen se https://www.walkerfiltration.co.uk/ 

För mer information kontakta:  

Vagner Rego, verksamhetschef för affärsområdet Kompressorteknik 
+32 32 37 50 89 27 

 
Sara Liljedal, Presschef 
+46 8 743 8060 eller +46 72 144 1038  
media@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 f ler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder 
kronor och cirka 47 000 anställda. Mer information f inns på w ww.atlascopcogroup.com. 

https://www.walkerfiltration.co.uk/
tel:+32%2032%2037%2050%2089%2027
mailto:media@se.atlascopco.com
http://www.atlascopcogroup.com/

