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Atlas Copco förvärvar gruvserviceverksamhet i Australien  

Stockholm den 10 januari 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har tecknat avtal om att förvärva tillgångarna i  

Hy-Performance Fluid Power Pty Ltd, en australiensisk serviceleverantör för kunder 

inom gruv och infrastruktur.  

Hy-Performance Fluid Power har sitt säte i Brisbane, med försäljning huvudsakligen i 

Australien. Företaget renoverar, servar och reparerar hydrauliska komponenter för 
borriggar. Det har 26 anställda och hade intäkter på MSEK 50 under räkenskapsåret som 
slutade den 30 juni 2017.  

“Det starka teamet på Hy-Performance Fluid Power kommer att spela en viktig roll då vi 
fortsätter att stärka vårt utbud för gruv- och infrastrukturkunder”, säger Helena Hedblom, 
chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. 

Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2018. Köpeskillingen är inte materiell i 
förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte.  

Verksamheten kommer att bli del 
av servicedivisionen inom 

affärsområdet Gruv- och 
bergbrytningsteknik, som kommer 
att listas som Epiroc på börsen 
under 2018 under förutsättning av 

Atlas Copco-aktieägarnas 
godkännande.  För mer information 
om Hy-Performance Fluid Power, 
vänligen se 

http://www.hyperfluid.com.au. 
 

 
Teamet på Hy-Performance Fluid Power  

  

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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