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Ny tillverkningsanläggning i Asan City, Sydkorea 
 

Nacka, Sweden, 23 november, 2022: Edwards, en del av Atlas Copco-koncernen, 
bygger en ny produktionsanläggning för tillverkning av vakuum- och reningssystem 
som används i global tillverkning av halvledare, i Asan City, i Chungcheongnam-do-
provinsen. 
 
Den nya fabriken kommer att vara 15 000 m2 och läggs till fabrikerna i Cheonan, 
Sydkorea, inklusive den nya fabriken som öppnade i juni som tillverkar vakuumpumpar 
för halvledarindustrin.  
 
”Denna nya investering visar vårt fortsatta engagemang i att stödja våra kunder med 
innovationer för framtiden, samt att bidra till tillväxten inom halvledarindustrin i Korea 
och även globalt,” säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik.  
 
Investeringen i den nya anläggningen i Korea kommer att vara viktig för att säkerställa 
den ökade kapaciteten i leveranskedjan som krävs för att stödja den långsiktiga 
tillväxten inom den globala halvledarindustrin.  
 
Byggandet av den nya fabriken i Asan City inleddes nyligen. Den förväntas vara klar i juli 
2023 och väntas vara i full drift under tredje kvartalet 2023.  
 
Den nya anläggningen i Asan City kommer att innebära en kapacitetsökning av 
tillverkningen av renings- och vätsketillförselsystem under varumärkena CSK och 
Edwards, samt integrerade vakuum- och reningssystem som används vid tillverkning av 
de mest avancerade halvledarkomponenterna. 
 
 
För mer information kontakta: 
 

Amanda Billner, Presschef 
073 582 56 70  
media@atlascopco.com 
 
Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer 
076 899 95 97 
ir@atlascopco.com 
 

Atlas Copco-koncernen 
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco 
grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder 
kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.  
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