
 
 
 

	  
Megacon	  förvärvar	  världsledande	  Friborg	  Test	  
Technology	  
	  
	  
Stockholm,	  15	  april	  2010	  −	  Megacon	  AB,	  en	  av	  Europas	  ledande	  aktörer	  inom	  elkvalitet	  
och	  mätning	  av	  energieffektivitet,	  har	  förvärvat	  Friborg	  Test	  Technology	  AB.	  Förvärvet	  
innebär	  att	  Megacon	  får	  en	  mycket	  stark	  ställning	  i	  sin	  fortsatta	  utveckling	  på	  nya	  
marknader	  i	  och	  med	  Friborg	  Test	  Technologys	  ledande	  position	  inom	  testinstrument	  för	  
laboratorier.	  
	  
−	  Megacon	  och	  Friborg	  får	  med	  affären	  kraft	  att	  utveckla	  nya	  instrument	  och	  ta	  sig	  in	  på	  
nya	  marknader.	  Det	  betyder	  oerhört	  stora	  utvecklingsmöjligheter	  för	  oss,	  säger	  José	  
Cardenas,	  operations	  manager	  på	  Friborg	  Test	  Technology.	  Vi	  ser	  just	  nu	  en	  stark	  
efterfrågan	  på	  våra	  produkter	  i	  Östeuropa	  och	  Mellanöstern	  och	  som	  ett	  enat	  bolag	  
kommer	  vi	  nu	  att	  kunna	  både	  bredda	  och	  utveckla	  vårt	  sortiment	  och	  öka	  försäljningen.	  
	  
Friborg	  Test	  Technology	  AB,	  som	  utvecklat	  och	  tillverkat	  test-‐	  och	  mätutrustning	  sedan	  
1980,	  är	  världsledande	  på	  marknaden	  för	  speciella	  testinstrument,	  främst	  till	  
testlaboratorier	  och	  tillverkare	  av	  transformatorer.	  Företagets	  ledande	  och	  mest	  unika	  
produkt	  är	  Hot	  Winding	  Ohm	  Meter	  som	  mäter	  lindningstemperatur	  i	  transformatorer	  och	  
motorer.	  Testutrustningarna	  är	  främst	  till	  för	  att	  se	  till	  att	  standarder	  såsom	  IEC,	  ISO	  och	  
ITU	  uppfylls.	  	  
	  
Megacon	  ser	  stora	  möjligheter	  att	  komma	  ut	  på	  bredare	  front	  i	  hela	  världen	  och	  kommer	  
även	  att	  satsa	  på	  att	  ta	  fram	  en	  plattform	  för	  standardprodukter.	  
	  
−	  Förvärvet	  av	  Friborg	  gör	  att	  vi	  kommer	  att	  kunna	  arbeta	  inom	  flera	  teknikområden	  vilket	  
även	  ger	  ett	  bra	  komplement	  för	  hela	  Mannerheim-‐gruppen	  där	  Megacon	  ingår.	  Friborg	  har	  
mycket	  hög	  kompetens	  kring	  tester	  och	  standarder	  och	  de	  är	  kända	  för	  hög	  kvalitet	  på	  sina	  
produkter.	  Med	  Megacons	  erfarenhet	  kring	  både	  projektledning	  och	  försäljning	  kommer	  vi	  
att	  kunna	  öka	  våra	  volymer	  markant,	  säger	  Marie	  von	  Sydow,	  vd	  på	  Megacon	  Produktion.	  	  
	  
Megacon	  utvecklar	  avancerade	  mätinstrument	  för	  både	  industri,	  offentliga	  byggnader	  och	  
bostadsrättsföreningar.	  Dotterbolaget	  Megacon	  Produktion	  AB	  vänder	  sig	  till	  
industriföretag	  som	  behöver	  specialanpassade	  elsystem	  till	  sina	  produkter.	  Megacon	  
Produktion	  och	  Friborg	  Test	  Technology	  kommer	  gemensamt	  att	  arbeta	  med	  
produktutveckling	  och	  standardisering.	  
Friborg	  Test	  Technology	  behåller	  sitt	  namn	  då	  det	  internationellt	  är	  ett	  välkänt	  varumärke.	  
	  



För	  mer	  information	  
Marie	  von	  Sydow,	  vd	  	  
Megacon	  Produktion	  AB	  
Mobil:	  070-‐965	  10	  36	  
E-‐post:	  msy@megacon.se	  
	  
José	  Cardenas,	  operations	  manager	  	  
Friborg	  Test	  Technology	  AB	  
Mobil:	  073-‐524	  57	  66	  
E-‐post:	  jca@friborg.se	  
	  
Peter	  Stockhaus,	  vd	  
Megacon	  AB	  
Mobil:	  070-‐590	  22	  20	  
E-‐post:	  pst@megacon.se	  
	  
	  
Om	  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	  ägs	  av	  Mannerheim	  Invest	  och	  omsatte	  under	  2008	  drygt	  
122	  MSEK	  med	  89	  anställda.	  	  
www.megacon.se	  
	  
Om	  Friborg	  Test	  Technology	  AB	  
Friborg	  Test	  Technology	  har	  sedan	  1980	  försett	  testlaboratorier	  världen	  över	  med	  
testutrustning	  som	  krävs	  för	  IEC	  (the	  International	  Electrotechnical	  Commission),	  ISO	  
(International	  Organization	  for	  Standardization)	  och	  ITUs	  (International	  Telecommunication	  
Union)	  tester.	  Friborg	  utvecklar	  och	  producerar	  avancerad	  utrustning	  för	  el-‐,	  flam-‐,	  
mekaniska-‐	  och	  miljötester.	  
www.friborg.se	  


