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Atlas Copco förvärvar fransk kompressordistributör 

Stockholm den 28 februari, 2013: Atlas Copcos franska dotterbolag Exlair S.A.S 

har köpt Air et Techniques Energies Provence (ATEP), en distributör av stationära 

kompressorer och relaterade produkter med bas i Aix-en-Provence, Frankrike.  

ATEP etablerades 1991 och har cirka 30 anställda. Företaget är privatägt och har en årlig 

omsättning på ungefär MSEK 50. ATEP, som har huvudkontor i Aix-en-Provence med 

försäljnings- och serviceställen i Nimes och Nice, säljer och tillhandahåller högkvalitativ 

service av stationära kompressorer och tillhörande produkter till ett brett spektrum av 

industriella kunder i regionen.  

“Genom att förvärva ATEP så stärker vi ytterligare Atlas Copcos närvaro i Frankrike till 

förmån för våra kunder,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco 

Kompressorteknik. “ATEP har väletablerade affärsrelationer och en bred kundbas i 

södra Frankrike, vilket kompletterar vår nuvarande organisation och stödjer vår ambition 

att växa i denna region.” 

ATEP kommer att behålla sitt namn och blir en del av Kompressorteknik Service.   

 

 
 

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och 

luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med 
innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget 
grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 
39 800 anställda och en omsättning på 90,5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 
 
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och 

processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt 
övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad 
uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-,  
olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i 
Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien. 
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