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31 mars 2021 

Epiroc förvärvar leverantör av gruvelektrifieringslösningar 

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och 
infrastrukturindustrin, har tecknat avtal om att förvärva Meglab, ett kanadensiskt bolag med expertis i 
att tillhandahålla lösningar för gruvors elektrifieringsinfrastruktur. Lösningarna stöder gruvkunder när 
de går över till batterielektriska fordon.   

Meglab, med säte i Val-D’Or, Quebec, Kanada, integrerar teknologi samt designar, tillverkar, installerar och 
stöder praktiska och kostnadseffektiva infrastrukturlösningar inom elektrifiering och telekommunikation till 
gruvkunder i flera länder. Meglabs produkter och lösningar inkluderar systemdesign, transformatorstationer, 
ställverk och automationssystemlösningar, vilket möjliggör den infrastruktur som behövs för elektrifiering av 
gruvor, laddningslösningar för utrustning samt för digitalisering och automatisering av verksamheten. Meglab 
har över 240 anställda och hade intäkter under 2020 om cirka MSEK 335.  

“Epiroc är stolt över att vara ledande i att tillhandahålla batterielektriska fordon för gruvindustrin, vilka 
förbättrar kundernas arbetsmiljö, minskar deras utsläpp och ökar deras produktivitet”, säger Helena Hedblom, 
Epirocs VD och koncernchef. “Förvärvet av Meglab kommer att stärka vår kapacitet att tillhandahålla 
infrastrukturen som behövs då gruvor alltmer börjar använda batterielektriska fordon”.   

Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2021. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till 
Epirocs marknadsvärde och offentliggörs inte. Verksamheten kommer att bli del av Epirocs division Parts & 
Services och kommer fortsätta att vara baserad i Kanada. För mer information om Meglab, vänligen se 
meglab.ca/en. 

 
Epiroc satsar på att erbjuda hela sitt gruvutrustningssortiment  
i batterielektriska versioner senast 2030. Förvärvet av Meglab kommer  
att bli en viktig del av att tillhandahålla infrastrukturen som behövs för gruvelektrifiering.  
 
För mer information kontakta: 
Ola Kinnander, Presschef  
070 347 2455  
media@epiroc.com 

 

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande 
teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och 
verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt 
lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor under 2020, 
och har 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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