Miitors solgt for 53 mio. kr. kontant
AARHUS, 26. MARTS 2015
Solgt til Apator Powogaz S.A.
J. Drachmann Holding, Insero, Borean Innovation og to business angels har den 24. marts 2015 indgået en bindende købsaftale
om salg af 100% af Miitors ApS til et selskab i polske APATOR Group med virkning pr. 1. april 2015.
Om Miitors
Miitors har udviklet en teknologi, der ved hjælp af ultralyd kan måle vandforbrug mere nøjagtigt end traditionelle vandmålere.
Siden Miitors blev etableret i 2010, er udviklingen af den nye ultralydsmåler gået stærkt, og den nye teknologi dækker et stigende
behov i markedet for intelligente vandmålere.
”Vores ultralydsmåler er verdens mindste – både i størrelse og strømforbrug. Derudover giver den fleksible opbygning mulighed for

et utal af varianter med en lille investering. Det gør vores teknologi attraktiv, fordi der kan produceres bl.a. vandmålere uden
bevægelige dele, som er mere effektive, mere følsomme og som samtidig kan fjernaflæses,” forklarer Jens Drachmann,

grundlæggeren af Miitors.
Bestyrelsesformanden om investeringen
”Sammen med to business angels investererede vi første gang i Miitors i 2010, da teknologien kun var på idéplan. Jens

Drachmann, der bl.a. havde en fortid i Kamstrup, præsenterede os for et projekt, som i al sin enkelhed gik ud på at lave verdens
bedste vandmåler, vel at mærke i en branche med nogle rigtig store spillere, som har hundredevis af ingeniører”, forklarer
bestyrelsesformand i Miitors og direktør i Borean Innovation, Thor Jespersen.
”Vi troede så meget på projektet og på Jens, at vi sammen med Jens og de øvrige investorer investerede 2,9 mio. kr. i Miitors ApS,
lejede et lokale, ansatte den første medarbejder og indgav tre patentansøgninger. Siden gik det slag i slag, og da Insero kom med
i næste investeringsrunde baseret på den samme tro på selskabet og sammen med de oprindelige investorer indskød i alt 12,6
mio. kr. i løbet af to efterfølgende investeringsrunder, fik vi mulighed for yderligere teknologiudvikling, opbygning af et kerneteam
af ingeniører og ikke mindst en stærk portefølje af patenter. Jeg er sikker på, at jeg taler på alle investorernes vegne, når jeg i dag
kan udtrykke en stor glæde og stolthed over, at vi med vores investeringer og råd og dåd undervejs har været med til at bringe
Miitors og teknologien så langt frem, at vi i dag står med en succesfuld exit til en rigtig god partner, der vil føre virksomheden
videre i sin nuværende form som R&D-kompetencecenter i APATOR koncernen og dermed bygge videre på både Miitors’ team og
på IPR-porteføljen. Og hvis man udtrykker det på jysk, så har investeringen fra et finansielt synspunkt heller ikke været helt ringe”,
slutter Thor Jespersen.
Fakta om Miitors
•
Miitors ApS er stiftet i januar 2010 af Jens Drachmann og fik i december 2010 et kapitalindskud på 2,9 mio. kr. fra Borean
Innovation (dengang NOVI Innovation) og business angels.
•
I 2012 fik selskabet en kapitaltilførsel på i alt 9 mio. kr. fra stifter og investorer (Insero, Borean Innovation, Vallenus og
Longbus Holding).
•
I 2014 tilførte de samme investorer i alt 3,6 mio. kr.
•
2015: Solgt til Apator Group for 53 mio. kr. kontant og skal fremover fungere som kompetencecenter for udvikling af
ultralydsmålere, som skal markedsføres i APATOR koncernen. Beliggenheden i Aarhus fastholdes af den nye ejer.
Fakta om APATOR Group
APATOR Group er et polsk holdingselskab, der består af femten virksomheder. APATOR er leverandør af innovative tekniske
løsninger – og har i de seneste år haft en meget positiv udvikling og støt stigende omsætning. Det samlede salg er ca. 180 mio.
euro pr. år.
APATOR Group arbejder fortrinsvis i Europa inden for koblingsudstyr og måling samt IT-systemer. Baseret på mange års erfaring
har virksomheden skabt førende løsninger inden for aflæsning og fakturering af offentlige ydelser (herunder elmålere,
varmemålere, gasmålere, vandmålere og temperaturfølere). Målet er ikke kun at skabe nye teknologier, men også sikkerhed for
kunder og omsorg for miljøet.
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