
   

 
 
 

 
Mannerheim Invest bildar Mannerheim Industrier 
 
– Renodlat investmentbolag med fokus på energi, teknik, styrning och mätning 
 
Stockholm, 31 maj, 2010 – Investmentbolaget Mannerheim Invest AB bildar dotterbolaget 
Mannerheim Industrier AB och skapar därmed ett renodlat investmentbolag med två 
investeringsområden, energi och teknik samt styr- och mätsystem. Samtliga bolag 
karaktäriseras av tillväxt, kompetens och entreprenörsanda. Under 2010 kommer 
Mannerheim Industriers omsättning pro forma att uppgå till cirka 500 MSEK. Ett flertal bolag 
förväntas förvärvas till verksamheten med målet att uppnå en omsättning om 1,5 MDSEK 
inom fem år. 
 
– Vi vill kunna renodla de helägda bolagen och fokusera på våra utvalda branscher. Genom att 
samla bolagen inom Mannerheim Industriers struktur utvecklar och förenklar vi samarbetsformerna 
bolagen emellan. Hela gruppen har ett starkt kassaflöde och ett framtidscenario kan vara en 
börsintroduktion för att stärka verksamheterna ytterligare, säger Fredrik Mannerheim vd på 
Mannerheim Invest. 
 
Mannerheim Industrier är uppdelat i två investeringsområden, energi och teknik samt styr- och 
mätsystem. De bolag som räknas till energi- och teknikbolag är Enaco och Sonika. De bolag som 
ingår i gruppen inom styr- och mätområdet är Conlego, Friborg Test Technology, Gigasense, JK LAB 
Instrument, Megacon och Megacon Produktion. Målsättningen är att ett flertal bolag kommer att 
förvärvas under 2010, antingen genom nya fristående företag eller genom tilläggsförvärv där gruppens 
bolag förvärvar verksamheter. 
 
De bolag som ingår i Mannerheim Industrier får en omsättning pro forma på cirka 500 MSEK under 
2010, och planeras omsätta 1,5 MDSEK inom fem år. Bolagen representerar ett brett urval av företag 
inom svenskt näringsliv där företagsledningen drivs av en stark idékraft och entreprenörsanda.   
 
Ett flertal av bolagen inom Mannerheim Industrier har tidigare ingått i moderbolaget Mannerheim 
Invests portfölj. I takt med att bolagen blivit helägda, samt uppfyllt kriterierna för Mannerheim 
Industriers investeringsfilosofi, så överlåts nu dessa bolag till det nya dotterbolaget. 
 
Vd på Mannerheim Industrier är Fredrik Mannerheim. 
 
 
För mer information kontakta: 
Fredrik Mannerheim, vd 
Mannerheim Invest AB 
Mobil: 070-311 0860 
E-post: fredrik@mannerheim.se 
 
Om Mannerheim Industrier AB 
Investmentföretaget Mannerheim Industrier AB bildades 2010 och är ett dotterbolag till Mannerheim 
Invest AB. Inom Mannerheim Industrier återfinns bolag med tydlig inriktning på energi och teknik samt 
styr- och mätsystem där alla bolag karaktäriseras av tillväxt, hög kompetens och entreprenörsanda. 
De bolag som ingår i nätverket inom energi och teknik är Enaco och Sonika. Inom nätverket för styr- 



och mätsystem ingår Gigasense, JK LAB Instrument, Megacon, Megacon Produktion, Friborg Test 
Technology och Conlego. Under 2010 kommer Mannerheim Industriers omsättning pro forma uppgå 
till cirka 600 MSEK. www.mannerheimindustrier.se  
 
Om Mannerheim Invest AB 
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 
 
 
 


