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Mirovia genomför sin första investering och ingår i partnerskap med
Transformant Group
Den nylanserade IT-koncernen Mirovia investerar i ERP-specialisten Transformant Group. Därmed
har Mirovia genomfört sin första investering sedan bolaget startades i september 2020.

“Vi är väldigt stolta över att få möjligheten att investera i ett så snabbväxande och välmående
företag som Transformant Group. Transformant bockar i allt de vi söker i en partner; väldigt duktiga
entreprenörer, lönsam tillväxt och best-in-class när det kommer till sitt kunderbjudande, säger
Sebastian Karlsson, Founding Partner på Mirovia.”
Transformant Group startade sin verksamhet i mars 2018 och har de senaste två åren utvecklats
enormt; från 0 kr till 46 MSEK i omsättning. Bolaget har en stark kultur med ett kunderbjudande
som består av implementation, förvaltning och egenutvecklade mjukvarulösningar för automation.
Erbjudandet skapar en närhet till sina kunder och man ses som en strategisk samarbetspartner i de
projekt man utvecklar tillsammans. Bolagsbygget har gett eko i näringslivet och grundarna Tobias
Petersen och Magnus Sonander var så sent som i september finalister i “Årets grundare” (Founders
Alliance). Bolaget utför majoriteten av sina projekt i Sverige men huserar även utanför Sveriges
gränser. Bolaget har 30 anställda.
”Med det här samarbetet kan vi växa bolaget till nästa nivå. Mirovia och Transformant kompletterar
varandra väl och vi delar synen på att sätta kunden och kundvärdet i centrum”, säger Magnus
Sonander, partner och grundare Transformant Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Sebastian Karlsson, VD Mirovia, +46723156868, sebastian@mirovia.io
Magnus Sonander, vVD Transformant Group, +46767631351, magnus.sonander@transformant.se

Om Mirovia:
Mirovia är en nordisk koncern som erbjuder mjukvarulösningar samt nischade IT-tjänster genom att
investera i, och utveckla entreprenörsledda bolag. Vår tro är att skickliga entreprenörer, i en miljö
med korta beslutsvägar och med de rätta verktygen skapar en långsiktig och lönsam tillväxt.
Mirovias lösningar och tjänster supporterar verksamhetskritisk IT-infrastruktur och skapar
därigenom ett högt värde för sina kunder. Mirovia grundades i september 2020 av
serieentreprenören Saeid Esmaeilzadeh och Sebastian Karlsson. Mirovia har idag 5 medarbetare
med huvudkontor i centrala Stockholm.
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Om Transformant:
Transformant är en komplett leverantör av tjänster och lösningar kopplat till IT- och affärssystem för
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi har genom våra seniora konsulter och vårt partnernätverk
omfattande erfarenhet och kompetens inom Unit4 ERP (Agresso), Unit4 Property Management
(FastNet) och automatiseringar. Vi drivs av ledorden Transforming Together vilket handlar om
samarbetet mot utveckling. Den stora effekten i våra transformationsprojekt uppnås först när såväl
processer, system och människor inom organisationen har beaktats. Vi har erfarenhet av flera olika
typer av projekt och en viktig lärdom är att alla dessa tre faktorer måste hanteras. Bolaget har sitt
säte i Stockholm och hade en omsättning på cirka 46 MSEK under 2019.

