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Mirovia Group förvärvar Cloudgruppen Sverige AB – experter på digitala 
lösningar inom IT- och telekombranschen 

3 augusti 2022 

Mirovia Nordic AB (publ) förvärvar Cloudgruppen Sverige AB, experter på digitala lösningar av 
telefoni och växeltjänster. Cloudgruppen redovisade under 2021 en omsättning på 48 MSEK 
och en EBITDA på 8,4 MSEK. 
 

”Med Mirovias breda kompetens och gedigna affärsbakgrund så är detta ett 
partnerskap som ligger i linje för vår tillväxtstrategi och framtida målsättningar. Vi på 
Cloudgruppen är mycket stolta över vårt nya partnerskap med Mirovia” säger Alen 
Lepenica, VD på Cloudgruppen AB. 
 

”IT- och telekombranschen är ständigt i en utvecklande fas där molntjänster är ett 
återkommande intresse på B2B-marknaden. Nu tillsammans med Mirovias partnerskap 
kommer vi snabbare kunna sondera marknaden efter nya tilltänkta förvärv av IT & 
Telekombolag för att gemensamt kunna skapa Sveriges ledande bolag inom vår 
bransch”, säger Daniel Refthagen, grundare på Cloudgruppen AB. 
 

Cloudgruppen grundades i Malmö 2017 för att skapa ett nytänkande företag inom IT- och 
telekombranschen. Cloudgruppen fokuserar på smarta lösningar inom IT- och 
telekombranschen, och erbjuder bland annat en växellösning som kunden kan bygga och 
administrera själv, en körjournal som spårar enheterna i realtid, samt ett egenbyggt ERP-system. 
Med sina kontor i Malmö, Göteborg, Halmstad, Västerås, Österlen, Örebro, Helsingborg, 
Stockholm, Lund samt Sundsvall har Cloudgruppen en närvaro i hela Sverige.   
 

“Cloudgruppen har en spännande affärsmodell och kan stoltsera med en imponerande 
tillväxtresa. Vi är väldigt glada över att de har valt Mirovia som sin framtida partner” 
säger Sebastian Karlsson, VD och medgrundare Mirovia Group.  

 

Om Cloudgruppen: 

Cloudgruppen startade 2017 i Malmö för att skapa ett ett nytänkande företag inom IT- och 
telekombranschen. Cloudgruppen bygger smarta lösningar inom IT och telefoni, så attderas 
kunder helt och hållet kan fokusera på sin kärnverksamhet. Cloudgruppen består av ungefär xx 
medarbetare och har kontor i Malmö, Göteborg, Halmstad, Västerås, Österlen, Örebro, 
Helsingborg, Stockholm, Lund samt Sundsvall. 
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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.  

 

https://www.mirovia.io/
https://www.mirovia.io/

