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SOCOMEC, som grundades 1922, är en oberoende industrigrupp med över 3 900 experter 
som arbetar på 30 dotterbolag över hela världen. Vår uppgift: design, tillverkning och 
försäljning av elektrisk utrustning, med oöverträffad expertis i kritiska kraftapplikationer. 
SOCOMEC hade 2021 en omsättning på 604 miljoner euro. 



www.socomec.fr 

 

  

Megacon ansluter sig till 
Socomec Group 
 

Benfeld, 1 mars 2023 

 
 
Socomec förvärvar Megacon AB, ett svenskt företag specialiserat på elmätning och elkvalitet. 
 

Stockholmsbaserade Megacon AB, som grundades 1982, är specialiserade på mät- och 
övervakningsutrustning för energi- och effektmätning. Företaget är välkänt för sina marknadsledande 
system för jordfelsövervakning, sina produkter för energimätning och sin expertis. Socomecs sortiment av 
frånskiljare, reservkraftomkoppling, övervakningsprodukter och energihanteringssystem kompletterar och 
stärker det Megacon AB har att erbjuda. 
 
Socomec och Megacon AB delar flera kärnvärden, 
styrkor, kunder och leverantörer. Socomecs globala 
aktiviteter och Megacons lokala närvaro kommer att 
göra det möjligt för oss att erbjuda ett bredare utbud 
produkter och tjänster till både befintliga och nya 
växande marknader i Sverige. 
 
Megacon AB har för närvarande 10 anställda på sitt 
kontor i Stockholm och i Sverige. Alla anställda 
kommer att fortsätta i sina nuvarande roller och 
fortsätter arbeta från det befintliga kontoret. 
 

 
 
Om Megacon 
Grundades: 1982 
Arbetsstyrka: 10 personer 
Omsättning: 2,4 miljoner euro 2021 
Plats: Stockholm 
  
 

Välkommen Megacon!  
  

“Jag är glad över att se detta fantastiska 
företag ansluta sig till Socomec Group. Våra 
synergier är många vilket innebär att vi har ett 
mycket givande samarbete framför oss.”  

Michel KRUMENACKER 

Vice VD på Socomec 

 

“Socomecs globala närvaro, med Megacons bas på 
den nordiska marknaden, gör att vi kan erbjuda våra 
kunder ett bredare produktutbud. Vi är förväntansfulla 
över denna möjlighet och ser fram emot att utnyttja de 
många synergierna mellan våra två företag.” 

Mikael PETRINI  

VD på Megacon 
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