
[Mejl till berörda inom Momentum Group-koncernen den 3:e februari 2021] 

ÄMNE: Momentum Group blir den ledande leverantören av industriservice i 
Sverige genom förvärvet av Mekano 

 
Hej, 
 
Efter att vi tecknat avtal om förvärv av de elektromekaniska serviceverkstäderna från Assemblin El 
(ursprungligen NEA-verkstäderna) så sent som igår tisdag tar vi nu ytterligare ett spännande steg för 
att stärka Momentum Groups marknadsposition inom industriservice i Sverige ännu mer! Som många 
av er säkert redan uppmärksammat har vi tidigare idag nämligen haft nöjet att meddela att vi 
förvärvar Mekano – en av de största leverantörerna av produkter och tjänster för industriservice i 
framförallt södra och västra Sverige. Läs mer i bifogad pressrelease. 
 
Mekano är väletablerade med hög kompetens och engagemang hos sina 85 medarbetare och med 
goda kundrelationer med industriföretag och den offentliga sektorn från sina enheter i Malmö, 
Helsingborg, Perstorp och Göteborg.  

– Med sitt tydliga fokus på starka nischföretag inom industriservice var Momentum Group ett 
naturligt val som ny ägare för att utveckla Mekano i framtiden, säger Ola Jönsson, Mekanos grundare 
och huvudägare. Vi på Mekano ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling 
tillsammans med våra kunder och leverantörer – och med nya framgångsrika systerföretag och en ny 
stark ägare som delar både våra värderingar och mål. 

 
Fokus på fortsatt utveckling av industriservice 
Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt tillsammans med Mekano, Rörick 
Elektriska, verkstäderna från Assemblin och våra andra verksamheter inom industriservice, där vi 
efter våra senaste förvärv nu är Sveriges ledande aktör med en sammanlagd omsättning om cirka 400 
MSEK. 
 
Mekano kommer att fortsätta drivas som självständiga bolag inom ramen för Momentum Groups 
affärsområde Komponenter & Tjänster. I samband med förvärvet kommer Ola Jönsson från Mekano 
också att gå in som ansvarig för den fortsatta utvecklingen och samordningen av affärsområdets olika 
verksamheter inom industriservice – i nära samarbete med Momentum Industrials Pär Jansson (som 
utsetts till tillförordnad VD för Rörick Elektriska med ansvar för samordningen av Rörick Elektriskas 
och Assemblins verkstäder). Ola kommer i denna roll även att arbeta nära Momentum Industrials VD 
Jimmy Norlinder och ingå i Momentum Industrials ledningsgrupp. 
 
 
Jag är övertygad om att Mekano – med Ola och alla hans kollegor i spetsen – kommer att kunna bidra 
till utvecklingen av Momentum Group på allra bästa sätt, med sin kompetens, erfarenheter och nya 
kundkontakter. Jag ser med spänning fram emot att få hälsa alla nya kollegor, kunder och 
leverantörer varmt välkomna till oss och ser fram emot ett spännande 2021! 
 
Med vänlig hälsning, 
Ulf Lilius, VD & Koncernchef Momentum Group AB 
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