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Atlas Copco har förvärvat en amerikansk distributör och 
leverantör av service av medicinska gassystem 

 

Stockholm, Sverige, 2 juli 2019: Atlas Copco har förvärvat tillgångarna i MGES Inc., 

ett företag som tillhandahåller service inom medicinsk gas, däribland distribution 

och service av medicinska gassystem.  

Bolaget har sitt säte i Houston, Texas och servar området kring Houston och San Antonio.  

Bolaget har 11 anställda och hade under 2018 intäkter på omkring 48 MSEK.  

Bolaget servar, säljer och slutför mindre installationer av system för medicinsk gas, vilket 

inkluderar system för medicinsk luft, vakuumsystem, rörutrustning och 

laboratorieutrustning.  

”Förvärvet ger oss möjlighet att utöka vår lokala support för kunder inom sjukvård och 

laboratorier i området kring Houston och San Antonio i Texas, säger Vagner Rego, 

affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Det möjliggör för oss att öka direkt försäljning 

och service i en av de snabbast växande regionerna i USA”.  

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs 

inte.  

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i BeaconMedaes LLC som är en del 

av divisionen Medical Gas Solutions inom affärsområdet Kompressorteknik.  

 

För mer information kontakta:  
Sara Liljedal, Presschef 
08 743 8060 eller 072 144 1038  
media@se.atlascopco.com 

 

Vagner Rego, Affärsområdeschef för 
Kompressorteknik 
+32 375 085 08 
vagner.rego@be.atlascopco.com 
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Atlas Copco-koncernen 
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för 
framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.   

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. 
Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.  
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