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Samgåendet mellan KAMIC Group och ElektronikGruppen skapar
stark teknikhandelskoncern i Norge
I dagarna lanseras nya KAMIC Group, resultatet av ett samgående mellan ElektronikGruppen
och KAMIC Group, två bolagsgrupper specialiserade på teknisk handel, med en bred kundbas
inom nordisk tillverkningsindustri och bland elinstallatörer, telekomoperatörer och nätägare.
I Norge bedriver KAMIC Group verksamhet genom bolagen EG Electronics, Scanditron och
Inteno från kontor i Oslo. Bland kunderna märks t ex Kongsberg, Hadelandprodukter, Laerdal
Medical, Projectiondesign, NextGenTel, Eidsiva bredbånd, Ventelo med flera.
Bakgrund till samgåendet
ElektronikGruppens historia går tillbaka till 1951 och bolaget har varit noterat på NASDAQ OMX
Stockholm sedan 1985. Efter ett offentligt uppköpserbjudandet över börsen förvärvades
ElektronikGruppen i augusti 2011 av KAMIC Group. Bakom KAMIC Group står den tidigare
största enskilda ägaren i ElektronikGruppen.
Motivet till förvärvet var framför allt att skapa en starkare koncern med ett bredare erbjudande,
en utökad kundbas och fler distributionskanaler. Samtidigt skapar samgåendet också
möjligheter att nå kostnadsfördelar genom att fler enheter kan dela på gemensamma resurser
och nyttja samma administrativa funktioner.
Om KAMIC Group

KAMIC Group består av ett 30-tal rörelsedrivande bolag organiserade i sex affärsområden.

Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns
också bolag med egen produktutveckling och tillverkning.

Egna etableringar i 11 länder i Nordeuropa och Asien – Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Estland, Polen, Tyskland, Storbritannien, Kina, Indien och Sri Lanka.

Årlig omsättning på cirka 1,5 miljarder SEK (240 miljoner USD) och cirka 750 anställda.

Huvudkontor i Stockholm, koncernchef Fredrik Celsing.
Om EG Electronics

Ett av de ledande handelsbolagen i Norden inom elektronik och elektromekanik.

Erbjuder nischade komponenter och system inom produktområdena mikrovåg och
skärmning, halvledare, TFT-displayer, inbyggda datorer och lagringsmedia samt även
elektromekaniska komponenter inom anslutnings-, givar- och switchteknik.
Om Scanditron

En ledande distributör av maskiner och insatsmaterial för elektronikproduktion i norra
Europa.

Erbjuder även support- och utbildningstjänster samt laserskurna stenciler för
kretskortsproduktion
Om Inteno

Utvecklar och levererar telekomutrustning för bredband och triple play samt inom området
Residential Gateways.

Kunderna utgörs av operatörer, nätägare, systemadministratörer och återförsäljare.
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