
 
 
 
 
 

Mannerheim Invest förvärvar Megacon 
 
‒ Ledande aktör inom mätning av energiförbrukning satsar på expansion 
 
Stockholm, 26 november, 2009 – Mannerheim Invest förvärvar Megacon AB (publ), som är 
en av norra Europas ledande aktörer på marknaden för elkvalitet och mätning av 
energieffektivitet. Mannerheim Invest har uppnått en acceptansgrad om 94,7 % och 
investeringen motsvarar totalt cirka 40 miljoner kronor. Megacon har sedan tidigare ingått i 
Mannerheim Invests energitekniknätverk och ökar nu takten för expansion i Europa. 
Megacon är börsnoterat på NGM Equity. 
 
– Avancerade mätinstrument för olika typer av anläggningar är framtiden. Behovet av att mäta el- 
och energiförbrukning för att sänka kostnaderna ökar i hög grad, vare sig det handlar om 
bostadsrättsföreningar, industri, kommersiella fastigheter eller offentliga byggnader. Megacon är en 
stark aktör med sina 25 år i branschen, och den tekniska kunskapen inom företaget är viktig även 
för övriga bolag inom Mannerheim Invest, säger Fredrik Mannerheim, vd på Mannerheim Invest. 
 
Megacon utvecklar, producerar och säljer utrustning och system för automatisk mätinsamling av 
energidata, driftsäkerhetsoptimering och säkring av elkvalitet. Megacons marknad sträcker sig över 
hela Europa men med störst koncentration på Sverige och Storbritannien där företaget har egna 
marknadsbolag. I samband med att Mannerheim Invest går in som ny ägare planerar Megacon att 
lägga extra kraft på tillväxt geografisk, organiskt och genom förvärv. 
 
– Vi ser mycket positivt på Mannerheim Invest som en ny och långsiktig ägare till Megacon. Vi får 
nu ny kraft i våra planer på att öka våra marknadsandelar i Europa, och vi ser också att vi kan dra 
fördel av synergier med övriga bolag inom Mannerheim Invest. Vinnare är även våra kunder och 
vår personal. Vi breddar vårt kunskapsutbud gentemot kunderna och vi blir en starkare och bredare 
arbetsgivare för vår personal, säger Peter Stockhaus, vd på Megacon AB. 
 
Dotterbolaget Megacon Produktion AB vänder sig till industriföretag, som behöver 
specialanpassade elsystem till sina produkter. Även här ser Mannerheim Invest en stor potential 
och möjlighet till expansion mot nya kunder: 
 
– Framtiden för skräddarsydda elsystem ser ljus ut. Vi planerar för att Megacon Produktion ska 
växa sig ännu starkare, framför allt i Norden. Antingen genom förvärv eller organiskt, säger Fredrik 
Mannerheim på Mannerheim Invest. 
 
Megacon ingår sedan tidigare i Mannerheim Invests energitekniknätverk, där bolagen 
kännetecknas av en framträdande roll inom energi och teknik. Övriga bolag inom nätverket är VKG 
Energy Services, Capital Cooling och Enaco.  
 
Mannerheim Invest offentliggjorde den 2 september 2009 ett kontanterbjudande om 23,0 kronor 
per aktie till aktieägarna i Megacon om att överlåta samtliga aktier utgivna av Megacon till 
Mannerheim Invest. Acceptansgraden har i dagsläget uppnått 94,7 procent, och acceptperioden 
avslutas den 3 december 2009. I samband med att acceptperioden upphört planerar Mannerheim 
Invest att ansöka om avnotering av aktierna i Megacon från NGM Equity. Budet rekommenderas av 
Megacons styrelse och Aktiespararna. 



 
 
Mer information om budet finns www.mannerheim.se/press.htm 
 
Högupplöst bild på Fredrik Mannerheim, Mannerheim Invest, finns på 
www.mannerheim.se/press.htm. Högupplöst bild på Peter Stockhaus, Megacon, finns bifogad. 
 
För mer information kontakta: 
Fredrik Mannerheim, vd 
Mannerheim Invest AB 
Mobil: 070-311 0860 
E-post: fredrik@mannerheim.se 
 
Peter Stockhaus, vd 
Megacon AB 
Tel: 08-581 610 14 
Mobil: 070-590 22 20 
E-post: pst@megacon.se 
 
 
Megacon 
Megacon är en av norra Europas ledande aktörer på marknaderna för energieffektivitet och 
elkvalitet. Megacon utvecklar, producerar och säljer utrustning och system för automatisk 
mätinsamling av energidata, optimering av driftsäkerhet samt säkring av elkvalitet. Megacon 
bedriver även uppdragsproduktion av kundspecifika elektronik- och elkraftsutrustningar. Megacon 
är noterat på NGM Equity sedan 1997 och omsatte under 2008 drygt 122 MSEK med 89 anställda. 
www.megacon.se 
 
Mannerheim Invest 
Mannerheim Invest AB bildades 2007 av Gunnar Mannerheim och Fredrik Mannerheim. 
Mannerheim Invest ser sig som en långsiktig ägare till utvalda svenska företag, som präglas av 
entreprenörsanda och engagemang. Utgångspunkten är att som aktiv ägare bidra med erfarenhet, 
kapital och kompetens. De företag som ingår i Mannerheim Invests nätverk kan delas in i 
kategorierna finanshus, energitekniknätverk och strategiska verksamheter. Mannerheim Invest har 
sitt säte i Stockholm. www.mannerheim.se 
 


