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Vækst-Invest Nordjylland investerer sammen med forsættende direktør Preben Kirkeby og 3 medarbejdere i Miralix A/S.
Miralix A/S udvider ejerkredsen med en finansiel investor og 3 medarbejdere
Vækst-Invest Nordjylland og 3 medarbejdere har med virkning fra 1. april erhvervet 70% af aktierne i Miralix A/S. Den nuværende ejer, Preben Kirkeby, fortsætter som aktionær og adm. direktør.
Miralix har siden 1996 udviklet og solgt softwareløsninger indenfor kontaktcentre og Ren Mobil til
unified communication til kunder i Danmark. Produkterne forbedrer mobilitet, samarbejde og kundekontakt og virksomheden har 35 ansatte.
Ejerkredsen udvides med fokus på fremtidig vækst og udvikling
Miralix har siden starten i 1996 haft en flot udvikling med gode årlige vækstrater i både top og
bund samtidig med at produkterne har skiftet karakter til at være software baserede. Virksomheden har igennem en kontinuerlig produktudvikling og et højt serviceniveau bevist sit værd for kunderne. Produkterne er løbende blevet tilpasset efterspørgslen fra kunderne og den øvrige omverden, hvilket forsat bliver et vigtigt element i den fremtidige produktudvikling. Den nye ejerkreds vil
fortsætte den markeds- og brugerdrevne produktudvikling, og forstærke fokus på områderne service og funktionalitet. Dette skal være med til at bygge videre på den hidtil flotte udvikling.
Bearbejdning og etablering af eksisterende og nye forhandlere er en vigtig succesfaktor for virksomhedens fremtidige vækst – især på eksportmarkedet, hvor flere forhandlere efterspørger virksomhedens produkter.
På basis af den nuværende platform, som Preben Kirkeby har etableret, sættes der fokus på vækst
på eksisterende og nye markeder. Det er forventningen at organisationen skal udvides og på den
måde styrkes til den kommende vækst.
Øget synlighed, service og innovation bliver forsat en del af virksomhedens fremtidige DNA. Virksomheden vil nøje følge udviklingen indenfor kontaktcentre, Ren Mobil og Unified Communication
og løbende præsentere innovative produkter, hvis formål er at skabe merværdi for vores kunders
service til deres kunder.
Kontinuitet og udvikling
For Vækst-Invest Nordjylland har det været vigtigt, at nuværende hovedaktionær, Preben Kirkeby
forsætter som adm. direktør og medejer i virksomheden. Dermed sikres det, Prebens store erfaring og indsigt fra branchen forbliver i Miralix. Medejerskabet fra de 3 medarbejdere, Salgschef
Michael S. Kristiansen, Udviklingschef Jimmi Hjuler samt Tekniskchef Kasper Kirkeby er positivt for
Vækst-Invest Nordjylland, da det vil øge fokus endnu mere på vækst, service og videreudviklingen
af virksomhedens produkter.

Sammen vil den nye ejerkreds i fremtiden tilføre virksomheden et yderligere og stærkere fokus på
eksekvering af strategien og produkt- og salgsudvikling, hvor alle dele forventes at løfte virksomhedens omsætning og indtjening. Dette skal ske med den samme høje service og fleksibilitet som
hidtil.
Et godt match
For Preben Kirkeby betyder salget af majoriteten af aktierne, at Miralix fremtidssikres og videreudviklingen af selskabet kan forsætte i samme spor som hidtil. Preben Kirkeby siger: ”Siden 1996 har

jeg og min organisation arbejdet hårdt på at skabe en spændende og velindtjenende virksomhed
indenfor telefoni og Unified Communication. Det er jeg lykkedes med takket være mange trofaste
kunder, partnere og medarbejdere. Jeg er overbevist om at vores produkter har endnu mere potentiale til vækst, og derfor har jeg ønsket at udvide ejerkredsen med en finansiel investor og 3 af
mine dygtige ledere og på den måde tilføre ressourcer til den videre rejse. Vi ser alle meget frem
til samarbejdet med Vækst-Invest Nordjylland!”
Investment manager i Vækst-Invest Nordjylland, Lars Bundgaard Sørensen, siger om investeringen
i Miralix: ”Miralix har over en længere periode præsteret rigtig flotte vækstrater, og det har selv-

følgelig vækket vores interesse. Virksomheden har i vores øjne gode muligheder for stigende
vækst, idet brancheanalyser også underbygger dette mange år frem. Miralix befinder sig i en niche, hvor produkterne har meget stor skalérbarhed, og Miralix har udviklet et godt produkt med et
potentiale, der rækker langt udover de danske grænser. Sidst men ikke mindst var det vigtigt for
os, at Preben og 3 af de ledende medarbejdere ønskede at forsætte rejsen i Miralix sammen med
os, både som aktionærer og ansatte.”
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Om Miralix A/S
Miralix A/S har til huse i industrikvarteret i Hedensted. Miralix udvikler og sælger softwareprodukter til private og offentlige virksomheder. Virksomhedens produktsortiment består af software løsninger, der forbedrer
og øger mobiliteten, samarbejdet og kundekontakten med virksomheders kunder og andre interessenter.
Miralix fremstår som en innovativ og serviceminded spiller indenfor unified communication branchen, hvorfor
virksomheden har et meget anerkendt brand.
Læs mere på http://miralix.dk/ og http://kontaktcenter.ninja/

Om Vækst-Invest Nordjylland A/S
Vækst-Invest Nordjylland er en investeringsfond med fokus på små og mellemstore virksomheder i Jylland.
Fondens investeringsfokus er virksomheder med en omsætning på op til 200 millioner kroner – dog med en
forventning om, at de fleste investeringer vil blive foretaget i virksomheder med en omsætning på op til 25100 millioner kroner. Vækst-Invest Nordjylland A/S blev stiftet i januar 2008 og har et investeringstilsagn fra
aktionærerne på 100 millioner kroner, der over tid kan øges. Aktionærkredsen er kendetegnet ved at have
deltagelse af stærke lokale investorer såvel som større institutionelle investorer. Vækst-Invest Nordjylland
har med denne investering nu foretaget 18 investeringer, hvoraf de 13 fortsat er i porteføljen. De 18 virksomheder har yderligere investeret i 7 virksomheder, således at der samlet er investeret i 25 virksomheder
siden 2008.
Læs mere på

www.vaekstinvest.dk

