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Drillcon Core varslar om uppsägningar   

 
Drillcon AB:s svenska dotterbolag Drillcon Core AB (Core) varslar 17 personer på grund av i förtid 
reducerade borrningsprogram under hösten. Neddragningarna gäller borrningar ovan jord i 
Bergslagen som kommer att avslutas under augusti och september vilket är tidigare än planerat. 
Dessutom avslutas två borrningsprojekt under jord. Förhandlingar med IF Metall har inletts och 
beräknas vara avslutade senast under augusti.     
 
Core har för närvarande två maskiner och 16 anställda engagerade i berörda projekt ovan jord. 
Dessutom påverkas två projekt och 6 till 8 anställda av neddragningarna under jord. Det första 
halvåret har Core haft mycket hög beläggning och en viss reduktion av produktionen var planerad 
för hösten då några kontrakt avslutas under sommaren. Dock kommer denna nerdragning 
oplanerat varför bolaget tvingas varsla om uppsägningar.  
 

- Det är alltid tråkigt när våra kunder tvingas reducera sina borrprogram med kort varsel. 
Tyvärr är det en tendens vi ser, att projekt både påbörjas och avslutas med kort varsel, 
och det ställer nya och extra krav på oss då kunderna fortfarande förväntar sig hög 
kvalité kompetens samt ett bra arbetsmiljöarbete trots dessa svängningar, säger Mikael 

Berglund, Drillcons VD.   
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Allmänt om Drillcon-gruppen: 
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och Suomen Malmi 
Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som 
huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 344 Mkr under 2013. 
 
Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm 
AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett 
mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är 
Remium Nordic AB. 
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