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Atlas Copco slutför förvärvet av Geawelltech 
 
Stockholm den 3 februari 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Geawelltech, som säljer, hyr ut 

och tillverkar brunns- och geoteknisk borrutrustning.   

 

Gruv Entreprenad Anläggning Welltech System AB, med säte i Jonsered, har årliga 

intäkter på cirka MSEK 90 (MUSD 14). Geawelltech har under många år varit en Atlas 

Copco-distributör av brunns- och geoteknisk borrutrustning, och huvuddelen av 

intäkterna kommer från denna verksamhet. Företaget tillverkar också borriggar 

anpassade för många olika applikationer.  

 

Den förvärvade verksamheten blir nu del av Atlas Copcos division Surface and 

Exploration Drilling inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik. Atlas Copco 

aviserade 16 januari 2014 att det hade tecknat avtal om att köpa Geawelltech.  

 
 

För ytterligare information kontakta: 

Johan Halling, Affärsområdeschef Gruv- och bergbrytningsteknik 

08 743 8314 

Ola Kinnander, Presschef  

08 743 8060 eller 070 347 2455 

 

 

 
 
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 Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och 

bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt 
nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, 
infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för 
produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. 
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