Mannerheim Industrier bildar Encon Group AB
– Mannerheim Industrier startar nytt bolag inom Energy Control Management
Stockholm, 28 september, 2011 – Mannerheim Industrier startar en ny koncern Encon Group
AB med inriktning mot Energy Control Management. Encon Group ska erbjuda
fastighetsmarknaden tjänster inom energioptimering och driftsäkerhet inom fastigheter.
– Vi ser ett ökande behov hos fastighetsägare av att energieffektivisera sina fastighetsbestånd, säger
Fredrik Mannerheim, Vd i Mannerheim Industrier. Här finns mycket pengar att spara med tanke på de
ökande elkostnaderna. Det är inte minst viktigt av miljöhänsyn när alltfler företag vill ta ett större
samhällsansvar.
Även driftsäkerheten är av största vikt i främst kommersiella fastigheter. Här måste man kunna
garantera högsta tillgänglighet när det gäller såväl klimat som IT.
Bolagen i Encon Group har alla specialistkompetenser inom Energy Control Management. De bolag
som ingår i gruppen är Energi & Driftkonsult, Energi & Driftteknik, ES Contracting, FMT Installation,
Enaco samt Enaco Intech.
Encon Group leds av Tom Ekevall Larsen, koncernchef och Vd. Han ser stora synergier i att samla
bolagen under ett paraply.
– Det här är ett område som kommer att växa, säger Tom Ekevall Larsen. Därför ser vi ett stort värde i
att samla våra kompetenser och erbjuda fastighetsmarknaden helhetslösningar inom Energy Control
Management.
Enaco – unikt komplement med gröna datacenters
Tom Ekevall Larsen är även koncernchef och Vd för Enaco som ingår i Encon Group. Han påpekar att
Enaco är ett unikt komplement inom Energy Control Management. Företaget designar, bygger och
servar datorhallar med fokus på gröna energieffektiva lösningar.
Att ha en datorhall i fastigheten kan vara en stor fördel. Restvärme från hallen kan nämligen användas
till uppvärmning av fastigheten. Det finns även exempel på datorhallar som värmer hela
bostadsområden. Enaco har lång erfarenhet av att bygga datorhallar. Bolaget startade 1977 och har
under åren byggt över tusen datorhallar.
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Om Encon Group AB
Encon Group AB är en företagsgrupp som erbjuder helhetslösningar inom Energy Control
Management. De tar ett helhetsgrepp och ett långsiktigt ansvar för energioptimering i fastigheter med
inriktning mot grön teknik, god driftsekonomi och hög tillgänglighet. Fokus ligger på att erbjuda
energieffektiva och driftsäkra lösningar inom el, kyla, värme, ventilation och vs. Encon Groups
helhetslösningar omfattar allt från idé till service och drift.
www.encongroup.se
Om Mannerheim Industrier AB
Investmentföretaget Mannerheim Industrier AB är dotterbolag till Mannerheim Invest AB. Inom
Mannerheim Industrier finns bolag med tydlig inriktning på energi och teknik samt styr- och
mätsystem. Mannerheim Industrier har ett aktivt och långsiktigt engagemang i sina tillväxtbolag och
den gemensamma nämnaren för bolagen är tillväxt, hög kompetens och entreprenörsanda.
Mannerheim Industrier omsatte proforma ca 700 MSEK under 2010.
www.mannerheimindustrier.se

