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Pressmeddelande från Epiroc AB 
23 oktober 2019 

Epiroc avyttrar fabrik för handhållna borrförbrukningsvaror i 
Ockelbo  

Stockholm: Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har 
tecknat avtal om att sälja sin tillverkningsenhet för handhållna borrförbrukningsvaror i Ockelbo.  

Epiroc har avtalat om att sälja fabriken och dess verksamhet till ett närstående bolag till Monark AS, en 
tillverkare av bergborrverktyg med säte i Hof, Norge. Den nya ägaren kommer att fortsätta förse Epiroc med 
produkter, huvudsakligen stänger för handhållen borrning, som används av anläggnings- och gruvkunder. 
Enheten är del av Epirocs division Rock Drilling Tools. De cirka 40 medarbetarna på fabriken kommer att 
erbjudas anställning av den nya ägaren.   

”Denna tillverkningsenhet passar bättre med en ny ägare som kan ta in ytterligare produkter i produktion som 
inte säljs av Epiroc idag”, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och infrastrukturchef. ”Vi tror att Monark blir 
en bra långsiktig ägare av fabriken och en pålitlig leverantör för Epiroc”.   

Transaktionen förväntas slutföras i år. Försäljningspriset är inte materiell i förhållande till Epirocs börsvärde 
och offentliggörs inte.   

Mer information om Monark finns på deras hemsida.   
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Ola Kinnander, Presschef  
070 347 2455 
media@epiroc.com 
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer 
010 755 0106 
ir@epiroc.com  
 

 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar 

och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. 
Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i 
Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder kronor under 2018, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer 
och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 
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