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Mirovia Group förvärvar Repona AB – utökar sin portfolio till att även 
inkludera SAP-experter 

13 juli 2022 

Mirovia Nordic AB (publ) förvärvar Repona AB, och utökar därmed sin portfolio till att även 
inkludera SAP-experter med specialistkompetens inom bland annat ekonomi, logistik, 
programmering samt systemintegration. Repona redovisade under 2021 en omsättning på 46,8 
MSEK och en EBITDA på 10,3 MSEK. 

Repona grundades 2006 för att skapa ett kompetent SAP-konsultbolag med förankring i södra 
Sverige och har idag kontor i Lund och Göteborg. Repona består av ungefär 25 SAP-experter 
med specialistkompetens inom ekonomi, logistik, programmering samt systemintegration, och 
erbjuder även systemförvaltning samt implementering av SAP. Tack vare deras gedigna 
affärskompetens vet de hur affärsprocesserna ska sättas upp för att bli så effektiva som möjligt.  

 

“I en tid med krav på snabb och effektiv digitalisering är vi glada att kunna fortsätta som 
det lilla företaget i ett större sammanhang. Att bli en del av Mirovia betyder att vi får 
kraftigare muskler och ett bredare nätverk. Detta ger mycket goda förutsättningar för en 
trygg och långsiktig framtid för alla oss på Repona och våra kunder. När SAP nu gör sitt 
systemskifte till S/4HANA och till molnlösningar så kommer vi att stå väl förberedda” 
säger Thea Lauren, en av Reponas grundare.     

 

“Repona har under många år specialiserat sig på SAP och är en av Sveriges bästa inom 
denna genre. Dessa kommer komplettera vår portfölj av bolag inom ERP-sfären alldeles 
utmärkt. Vi är väldigt glada över att de har valt att bli en del av vår familj” säger 
Sebastian Karlsson, VD och medgrundare Mirovia Group.  

 

Om Repona: 

Repona startade 2006 för att skapa ett kompetent SAP-konsultbolag med förankring i södra 
Sverige.Repona består av ungefär 25 SAP-experter med specialistkompetens inom ekonomi, 
logistik, programmering och systemintegration, och kan genom sin gedigna affärskompetens 
sätta sig in i sina kunders behov. Repona erbjuder även systemförvaltning samt implementering 
av SAP och har kontor i Lund och Göteborg 
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Om Mirovia: 

Mirovia är en koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder 
mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en aktiv 
ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin 
verksamhet. 
 
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Sebastian Karlsson, VD och medgrundare, på mailadress sebastian@mirovia.io 

www.mirovia.io 

 

Denna information utgör insiderinformation som Mirovia Nordic AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta 

pressmeddelande. Ovanstående ansvariga personer kan också kontaktas för ytterligare information.  
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