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Atlas Copco stärker närvaron i Kina genom samriskbolag 
med Hongwuhuan Group 

Stockholm den 2 mars 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har bildat två samriskbolag med Hongwuhuan Group för 

att utveckla, tillverka och sälja utrustning för den kinesiska gruv- och 
anläggningsmarknaden.  

Utrustningen omfattar mycket produktiva och energieffektiva bergborraggregat och 
bergborrningsverktyg. Ett av samriskbolagen kommer att fokusera på utveckling och 

tillverkning, med säte i Quzhou, och det andra samriskbolaget kommer att fokusera på 
försäljning, med säte i Shanghai. 

“Tillsammans med detta professionella 
kinesiska företag kommer vi att erbjuda 
kraftfulla produkter och service som ökar 
produktiviteten för kunder,” säger Helena 

Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde 
Gruv- och bergbrytningsteknik. “Atlas Copco 
har en stark lokal närvaro i Kina med flera 
tusen anställda, och med detta samarbete 

expanderar Gruppen ytterligare i denna viktiga 
marknad.”  

 
Ett Atlas Copco GIA G7 bergborraggregat 

Verksamheten kommer att bli del av Atlas Copcos division Surface and Exploration 
Drilling inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik.  

Hongwuhuan Group, med huvudkontor i Zhejiang-provinsen i östra Kina, tillverkar 
borrutrustning och andra maskiner. Företaget har mer än 1 500 försäljningsställen och 
återförsäljare runt Kina.  

 
För mer information kontakta: 

Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

Helena Hedblom, Affärsområdeschef,  
Gruv- och bergbrytningsteknik   
08 743 8314 helena.hedblom@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 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder 

kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information f inns på w ww.atlascopcogroup.com. 
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