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Mannerheim Industrier investerar 80 Mkr i
ny koncern

Bildar bolagsgrupp med förvärven Eltech i Örnsköldsvik och EuroTech i Gävle
Investmentföretaget Mannerheim Industrier har under åren byggt upp en bred portfölj med
bolag inom energi- och tekniksektorn. Nu stärker man positionen ytterligare genom att starta
en ny koncern där man slagit samman två av sina nuvarande bolag, DeltaElectric och Conlego,
med två nyförvärv. Den nya bolagsgruppen DeltaNordic blir en helhetsleverantör av elektriska
och elektroniska system med fokus på den nordiska marknaden.
Tekniskt utbyte och breddning av kompetens var två viktiga argument när Mannerheim Industrier tog
beslutet att förvärva två nya bolag och skapa en stark utmanare på nordisk basis. De fyra bolagen
som från och med 2:a maj i år bildar den nya koncernen DeltaNordic är Mannerheim Industriers två
nuvarande dotterbolag DeltaElectric i Kungsängen, Conlego i Nacka samt nyförvärvade EuroTech i
Gävle och Eltech i Örnsköldsvik. Tillsammans formar de en bred koncern med en strategisk närvaro i
norra och mellersta Sverige. Vd och koncernchef för DeltaNordic blir Marie von Sydow, som under sin
tid som vd för DeltaElectric har fördubblat omsättningen på knappt tre år.
– Som en ny, stark aktör på den nordiska marknaden kommer vi nu att kunna erbjuda våra kunder
tjänster utöver det vanliga. Med den här sammansättningen av kompetenser, produkter och tjänster
kommer vi att ta ett helhetsansvar och erbjuda kompletta lösningar för krävande miljöer, säger Marie
von Sydow.
Förvärven och sammanslagningen innebär gradvisa förändringar och en effektiv expandering av
produktionsanläggningar och medarbetare. Från att ha varit en arbetsgrupp på cirka 160 personer på
DeltaElectric respektive Conlego, blir de nu uppemot 220 heltidsanställda i den nya DeltaNordickoncernen.
Bolagen inom DeltaNordic kompletterar varandra och skapar en plattform för tillväxt. De fyra företagen
har tidigare, som enskilda bolag, levererat sina produkter och tjänster till skilda marknader och ser nu
att det utökade kundunderlaget ger möjlighet till merförsäljning på befintlig kundbas och därmed en
större riskspridning.
– DeltaNordic står för mod och framåtanda. Vi vill kunna fortsätta att utveckla långa, trygga
kundrelationer och det här är ytterligare ett steg på vägen mot detta. Vi har också startat ett
dotterbolag i Kina för att vara nära våra kunder, säger Marie von Sydow.
Den långsiktiga strategin bakom Mannerheim Industrier karaktäriseras av entreprenörsanda. Under
åren har investmentföretaget samlat på sig en gedigen portfölj med energi- och teknikföretag och det
har alltid varit fokus på att behålla den entreprenörsandan som kännetecknat de bolag man förvärvat,
för att ge plats för nya idéer och samtidigt inte tappa bort kundfokus. Tanken har hela tiden varit att
renodla och utveckla de enskilda bolagen men samtidigt förenkla samarbetsformerna dem emellan.
Idag omsätter DeltaNordic-bolagen 300 miljoner kronor proforma med sina 220 anställda.
– Mannerheim Industrier satsar över 80 miljoner kronor i den här nybildade koncernen. Våra
förväntningar är att DeltaNordic inom tre till fyra år når en omsättning på minst 500 miljoner kronor på
den nordiska marknaden. Detta innebär att organisationen ställs inför helt nya utmaningar genom att
behöva uppträda och samordna insatserna på nordisk basis, säger Fredrik Mannerheim, vd och
styrelseledamot på Mannerheim Industrier AB.
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Om DeltaNordic AB
DeltaNordic AB är en företagsgrupp som genom samordning av kompetens och resurser kan erbjuda
kompletta lösningar inom avancerade elektriska och elektroniska system. Med fokus på långsiktighet
och livstidsåtagande för kundernas lösningar. I gruppen ingår DeltaElectric AB, DeltaEltech AB,
DeltaConlego AB och DeltaEurotech AB.
Om Mannerheim Industrier AB
Mannerheim Industrier är ett investmentbolag som fungerar som en långsiktig och engagerad ägare till
små och medelstora nordiska bolag. Inom Mannerheim Industrier återfinns bolag med tydlig inriktning
mot energi och teknik och där alla bolag karaktäriseras av tillväxt, hög kompetens och
entreprenörsanda. Mannerheim Industrier AB är ett helägt dotterbolag till Mannerheim Invest AB. De
bolag som ingår i Mannerheim Industrier är Encon Group AB, däribland Enaco AB, DeltaNordic AB,
samt energi- och teknikbolagen Sonika AB, Megacon AB, Gigasense AB och Energivärme AB.
Mannerheim Industrier tillsammans med nuvarande förvärv omsätter över 850 Mkr proforma 2011 och
har cirka 450 anställda.

