
 
 
 
 
 

Mannerheim Invest förstärker med Lars Holmberg som CFO 
 
Stockholm, 23 april, 2010 – Lars Holmberg har anställts som CFO på Mannerheim Invest AB. 
Holmberg kommer närmast från Megacon där han varit ekonomichef sedan 1998. Holmberg 
kommer bland annat att fungera som stöd till verkställande direktörer och ekonomichefer i 
de bolag som ingår i Mannerheim Invests bolagsnätverk. 
 
Lars Holmberg, 51, har lång erfarenhet inom energiteknikbranschen. Som ekonomichef på 
Megacon har Holmberg ansvarat för ekonomifunktionen på ett av Europas ledande företag inom 
elkvalitet och mätning av energieffektivitet. Megacon ingår i Mannerheim Invests bolagsnätverk och 
avnoterades från NGM Equity den 23 december 2009. Dessförinnan har Lars Holmberg bland 
annat varit ekonomichef på Kronfågel samt inom olika företag i Scan-gruppen. 
 
– Lars gedigna erfarenhet från tillväxtbolag, förvärv och börsnoterad verksamhet kommer att tillföra 
både Mannerheim Invest, och de bolag som ingår i vårt nätverk, en värdefull kompetens. Han har 
sedan tidigare god kännedom om våra satsningsområden och kommer att kunna stödja våra 
dotterbolag både med projektstyrning och finansiella strategier, säger Fredrik Mannerheim vd på 
Mannerheim Invest. 
 
De bolag som ingår i Mannerheim Invests bolagsnätverk representerar ett brett urval av företag inom 
svenskt näringsliv där företagsledningen drivs av en stark idékraft och entreprenörsanda, bland andra 
Enaco, VKG, Capital Cooling, Megacon, Conlego, Gigasense och Remium.  
 
– Jag ser fram emot att vara delaktig i Mannerheim Invests fortsatta utveckling, och att kunna bidra 
med min erfarenhet inom både bolaget och de företag som ingår i nätverket. Mannerheim Invests 
roll som en långsiktig ägare till tillväxtföretag med entreprenörsanda är mycket stimulerande. 
Dessutom är beslutsvägarna inom organisationen korta, vilket innebär att projekt och 
förändringsprocesser snabbt kan iscensättas, säger Lars Holmberg nytillträdd CFO på Mannerheim 
Invest. 
 
Lars Holmberg tillträder som CFO på Mannerheim Invest i dag 23 april 2010, och kvarstår som 
ekonomichef på Megacon under en övergångsperiod. 
 
 

 



 
 
För mer information kontakta: 
Fredrik Mannerheim, vd 
Mannerheim Invest AB 
Mobil: 070-311 0860 
E-post: fredrik@mannerheim.se 
 
Lars Holmberg, CFO 
Mannerheim Invest AB 
Mobil: 070-565 52 84 
E-post: lars.holmberg@mannerheim.se 
 
 
Om 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 
 
 


