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Atlas Copco förvärvar brasilianskt företag inom 
pumputhyrning 

Stockholm den 21 april 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har slutit avtal om att förvärva Itubombas Locação 

Comércio Importação e Exportação Ltda, ett företag som hyr ut pumpar på den 
brasilianska marknaden.  

Itubombas är baserat i Itu i delstaten São Paulo, Brasilien. Företaget hyr ut diesel- och 
eldrivna centrifugalpumpar till professionella kunder inom olje och gas-, bygg och 

anläggning- samt gruvsegmenten i Brasilien. Itubombas har cirka 40 anställda och hade 
intäkter på ungefär MSEK 50 under 2016.  

“Varumärket Itubombas är känt på den brasilianska marknaden för sin höga kvalitet och 
tekniska expertis,” säger Andrew Walker, chef för Atlas Copcos affärsområde Bygg- och 
anläggningsteknik. “Detta förvärv kommer att stärka vårt produkterbjudande inom 
uthyrning för kunder på denna viktiga marknad.”  

Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2017. Köpeskillingen är inte materiellt 
i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Itubombas kommer att bli 

del av divisionen Specialty Rental i Atlas Copcos affärsområde Bygg- och 
anläggningsteknik.  

 

 

För mer information kontakta: 

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

Andrew Walker, Affärsområdeschef  
Bygg- och anläggningsteknik +32 3 401 93 29 
geert.follens@uk.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. 

mailto:media@se.atlascopco.com
mailto:geert.follens@uk.atlascopco.com
http://www.atlascopcogroup.com/

