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EFUEL ingår rikstäckande samarbete med 
MECA och Mekonomen
DistIT-ägda techbolaget EFUEL ingår rikstäckande samarbete i Sverige med 
Mekonomen Company, som bland annat driver koncepten MECA och 
Mekonomen kring försäljning av produkter för laddbara fordon. Däribland den 
marknadsledande Easee laddboxen i paketlösning, som nu tillgängliggörs för 
kunderna genom drygt 170 butiker över hela landet.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda en komplett lösning för elbilsladdning. Genom MECA och 
Mekonomens butiker och partner installatörer kan vi nu nå ut till en större del av marknaden 
och göra det möjligt för ännu fler att ladda enkelt menar Rasmus Bender, Verkställande Direktör 
på EFUEL.
 
År 2022 har vi sett en fortsatt stark ökning av laddbara fordon på svenska vägar; en trend som 
spås fortsätta under nästkommande år. Redan 2023 kommer varannan nybilsförsäljning vara ett 
laddbart fordon och till 2035 måste all nybilsförsäljning innefatta laddbara fordon enligt EU:s 
senaste direktiv.
 
– Vi är glada över att vi kan möta det växande behovet av laddprodukter ihop med en 
rikstäckande aktör. Genom samarbetet med EFUEL skapar vi ökad tillgänglighet för tusentals 
människor att ställa om till eldrivet, säger Henry Elfgren Alséus, Sourcing & Product 
Development Manager på Mekonomen Company.
 
Om EFUEL
EFUEL grundades 2019 med målet att underlätta övergången till fossilfritt bilägande. Med en 
kraftig tillväxttakt samt en marknadsandel i Sverige på omkring 30% har EFUEL cementerat sig 
som en av de ledande specialisterna på elbilsladdning. EFUEL är leverantör av laddboxar från 
det norska varumärket Easee och Wallbox. Genom EFUELs rikstäckande nätverk av installatörer 
kan bolaget tillgodose installationer av elbilsladdare för privatkunder i hela Sverige och Finland.
 
Om Mekonomen Company
Mekonomen Company är en del av MEKO-koncernen som består av norra Europas ledande 
bilservicekedjor med egen grossistverksamhet, fler än 600 butiker och 4 300 verkstäder, vilka 
arbetar under koncernens varumärken. De erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av 
prisvärda och innovativa lösningar och produkter för verkstäder och bilägare.
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För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

Tomas Fällman, CFO DistIT AB
Mobil: +46 70 2247 107
Email: tomas.fallman@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk 
och Datakommunikation i Europa. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-
produkter till IT-marknaden i Europa. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier 
Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
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