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Pressmeddelande från Epiroc AB 
14 oktober 2022 

Epiroc slutför förvärv av australiensiskt bolag som 
erbjuder digitala lösningar för analys och loggning av 
borrkärnor 

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och 
infrastrukturindustrin, har slutfört förvärvet av Geoscan Pty Ltd, ett australiensiskt bolag som 
tillhandahåller digitala lösningar för mineralogisk analys och loggning av borrkärnor för 
gruvbolag.   

Geoscan är baserat i Perth, Australien, och har närvaro i Australien, Latinamerika, Nordamerika, 
Europa och Afrika. Dess främsta erbjudanden är Corescan och Coreshed. Corescan är ledande inom 
hyperspektral skanning, kärnfotografi och 3D-laserprofilering av borrkärnor och andra geologiska 
prover med relaterad bearbetning och tolkning. Corescan erbjuder en automatiserad lösning som ökar 
både hastigheten och tillförlitligheten för loggningen, bearbetningen och dataleveransen. Corescan 
ger en snabb och pålitlig mineralogisk profil för varje borrkärna, vilket förbättrar gruvbolagens 
beslutsfattande inom prospektering, tillgångsmodellering och anrikning. Coreshed kompletterar detta 
genom att tillhandahålla en avancerad digital lösning för lagring, visualisering, hantering och 
dataintegration för borrkärnor och andra geologiska prover.  

Geoscan har ungefär 50 anställda och hade intäkter under 2021 om cirka MSEK 65.  

Transaktionen omfattas inte av offentliggörandeskyldighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  

Epiroc meddelade den 7 oktober 2022 att det hade tecknat avtal om att förvärva Geoscan.  

 
En Corescan-maskin för hyperspektral loggning av borrkärnor 
 

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 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och 
samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.  
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