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Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor fördelat på fyra 
affärsområden; FTZ, Inter-Team, MECA/Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen 
grossistverksamhet, fler än 460 butiker och över 3400 verkstäder vilka arbetar under koncernens 
varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och 
produkter för konsumenter och företag. 

Pressmeddelande 29 mars 2020 
 

Mekonomen Groups affärsområde 
MECA/Mekonomen utsatt för IT-intrång 
Mekonomen Groups affärsområde MECA/Mekonomen har utsatts för ett IT-
intrång. Intrånget är avgränsat till affärsområdet MECA/Mekonomen i Sverige och 
Norge och påverkar ej bolagets övriga tre affärsområden.  

Mekonomen Group har aktiverat bolagets cyber-försäkring som bland annat ger bolaget 
tillgång till IT-expertis och begränsar potentiell ekonomisk skada för bolaget. Ett 
intensivt arbete för att åtgärda de problem som intrånget inneburit pågår. En av 
effekterna är dock att bolagets hemsida ligger nere. 

”Vi tar intrånget på stort allvar och arbetar intensivt för att komma till rätta med 
problemet. Fokus just nu är att på alla sätt minimera påverkan på verksamheten. Vi 
bedömer att intrånget kommer att få begränsad ekonomisk påverkan i och med att 
försäkringen inträder. Därtill kommer våra butiker och verkstäder att kunna öppna på 
måndag morgon i både Sverige och Norge, dock med vissa störningar”, säger Pehr 
Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen Group. 

Affärsområdet MECA/Mekonomen är ett av fyra affärsområden inom Mekonomen 
Group och står för cirka 45 procent av bolagets omsättning.  

Enligt en första analys berör intrånget inte några personuppgifter, men händelsen 
kommer att anmälas till både polisen och Datainspektionen. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen Group 
Tel +46 (0) 8 464 00 00 
Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group 
Tel +46 (0) 8 464 00 00 
Fredrik Sätterström, IR-chef Mekonomen Group 
Tel +46 (0) 8 464 00 00 
 
 

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  

Informationen lämnades, genom Pehr Oscarsons försorg, för offentliggörande den 
29 mars 2020 klockan 22.30. 


	Mekonomen Groups affärsområde MECA/Mekonomen utsatt för IT-intrång

