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Atlas Copco utser Andrew Walker till chef för 
affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik  

Stockholm den 4 september 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har utsett Andrew Walker till chef för affärsområdet Bygg- 

och anläggningsteknik och medlem i ledningsgruppen från den 15 september 2014. 

Andrew Walker är för närvarande chef för servicedivisionen inom affärsområdet 

Kompressorteknik.  

 

“Andrew har bredd och är en erfaren ledare med en framgångsrik karriär både från 

global och lokal verksamhet samt från utrustning och service,” säger Ronnie Leten, VD 

och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. ”Detta kommer att vara värdefullt i hans nya 

uppdrag att vidare utveckla affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik.”  

 

Andrew Walker började sin karriär på Atlas Copco i Irland 1986 och har sedan dess haft 

olika ledande positioner i bland annat Storbritannien, Irland, Belgien och USA. Idag är 

han chef för servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik. Andrew Walker 

kommer att vara placerad i Antwerpen i Belgien.  Han kommer i sin nya roll att ingå i 

ledningen för Atlas Copco-gruppen. 

 

Andrew Walker är irländsk medborgare, född 1961. Han har en civilingenjörsexamen och 

en MBA, båda från University College Dublin på Irland. 

 

För mer information kontakta: 
Jeanette Livijn, Personaldirektör 
08 743 8590 

Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

 

 
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument.  

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, 
industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 
Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder 
kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com 
 
Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla 

kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet 
erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- 
och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, 
anläggningsarbeten, olja och gas, energi, borrning och vägbyggen. De viktigaste enheterna för 
produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, USA, Kina, Indien och Brasilien.  
 

mailto:media@se.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/

