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Krog Iversen-familiensælger
firmaforover500mio.kr.
Efter underskud på
underskud og over
200 mio. kr.
investeret gennem
årene får familien
Krog Iversen alle
pengene tilbage - og
mere til. Det sker
efter salg af software-
virksomheden
TimeXtender, som
overtages af en
svensk kapitalfond.

FAKTA
TIMEXTENDER OG 
MONTERRO

TIMEXTENDER

TimeXtender er en førende
softwarevirksomhed inden
for datahåndtering og byg-
ger softwareløsninger, der,
på tværs af systemer, gør det
lettere for organisationer at
indsamle og udnytte forret-
ningsdata til at træffe bedre
beslutninger.

Virksomheden er stiftet i
2008, beskæftiger ca. 65 an-
satte og betjener mere end
3.300 kunder i 95 lande.

De ansatte er spredt på en
række lande. Størst er afde-
lingen i Danmark med 35 an-
satte i Aarhus. I USA er 18 be-
skæftiget, mens resten er
fordelt nogenlunde ligeligt i
Sverige, Tyskland, Storbritan-
nien, Skotland, Barbados og
Sydafrika.

Den nye hovedaktionær, Mon-
terro med to tredjedele af
ejerskabet, er en svensk ka-
pitalfond, der har speciale i
at udvikle nordiske software-
virksomheder til globale ak-
tører.

Investeringen i TimeXtender
sker gennem en nyoprettet
fond, M4, der har en startka-
pital på 5,25 mia. kr. Monter-
ro varsler yderligere danske
opkøb fra fonden.

Jørgen Volmer
jvo@fyens.dk

Heine Krog Iversen glæder sig på hele familiens vegne over, at det er lykkedes at få en ny storinvestor ind som medejer af TimeXtender, som han
fortsat skal drive sammen med sin hustru, Anne. Parret har de seneste tre år boet i Bellevue nær Seattle i det nordvestlige hjørne af USA. Foto: Anne
Kring

Torben Fri-
gaard Rasmus-
sen har efter-
hånden været
med til at sæl-
ge en række
tech- og it-
virksomheder.
Handelen med
TimeXtender er
en af dem, der
får en frem-
trædende
plads på hans
cv, medgiver
han. Foto: Ro-
bert Wengler

ge hjørne, hvor Microsoft og-
så har hovedkvarter. Det var
især for at komme tæt på net-
op Microsoft, som alle Time-
Xtenders løsninger baserer
sig på. Deres to sønner på 19
og 22 år passer deres studier
i Danmark.
- Foreløbig driver vi Time-

Xtender fra USA og med det
danske kontor i Aarhus. Som
global virksomhed er det ik-
ke så afgørende, hvor vi sid-
der, men Covid-19 har æn-
dret en del omkring rejser og
fysiske møder, også for Mi-
crosoft, som vi arbejder tæt
sammen med, forklarer Hei-
ne Krog Iversen.
Han glæder sig over, at

hans 80-årige mor nu kan få
sine penge - og flere til - til-
bage og gøre, hvad hun vil.
Det er altid bedst at skille fa-
milie og forretning ad, som
han siger. Og det havde det
også været, selv om faderen
stadig havde været her.
- Min far døde for præcis to

år siden. Jeg er sikker på, han
sidder deroppe et sted og kig-
ger ned på os med et smil. Så
når jeg siger, at alle er glade,
gælder det også ham.

Alle er glade. Så bramfrit ly-
der det fra Heine Krog Iver-
sen, bror til robotiværksætte-
ren Enrico Krog Iversen. Og
der er en rigtig god grund til,
at Heine Krog Iversen er glad.
På egne og familiens vegne.
Efter en årrække med store

investeringer fra ham og hans
forældre, Henning og Birgit
Krog- Iversen, i software-
virksomheden TimeXtender,
er virksomheden solgt for et
beløb "på den rigtige side af
en halv milliard kroner", som
han udtrykker det. Det bety-
der, at de mange millioner,
som familien har skudt i virk-
somheden gennem årene, nu
kommer tilbage - og mere til.
Heine Krog Iversen og hans

hustru, Anne, fortsætter som
medejere og skal også drive
TimeXtender fremover, mens
den svenske kapitalfond
Monterro har overtaget to
tredjedele af ejerskabet efter
Birgit Krog Iversen, som blev
enke for to år siden, da Hen-
ning Krog-Iversen døde.

Laver software-løsninger
Ikke ret mange uden for it-
og softwarebranchen har
overhovedet hørt om virk-
somheden TimeXtender. Og
hvis de har, har det som regel
været i forbindelse med et
regnskab med underskud, for
gennem 15 år har TimeXten-
der leveret underskud på un-
derskud.
Krog Iversen-familien har

hele tiden troet på produktet
og virksomheden, der i dag
har 70 ansatte, og har investe-
ret op mod 200 mio. kr. plus
stillet kaution for andre 40
mio. kr. gennem årene. Det
har nu vist sig at være en rig-
tig god forretning.
- Det ligger mig fjernt at

hovere og sige: Hvad sagde
jeg, lyder det fra Heine Krog
Iversen, der straks fortsætter:
- Men jeg kan da ikke lade

være med at smile lidt over, at
det, vi har været kendt for, al-
tid har været store under-
skud. Derfor er det virkelig
dejligt at kunne konstatere, at
det, vi har gået og troet på og
arbejdet hårdt for igennem
mere end 15 år, er der også
andre, der tror på og kan se
potentialet i.

Bonnesen var mellemmand
Det var faderen Henning
Krog-Iversens død for to år
siden, der satte gang i bestræ-
belserne på at finde en ny in-
vestor til TimeXtender, der
udvikler softwareløsninger
omkring databehandling og -
indsamling.
Den succesrige iværksætter

og tech-investor Torben Fri-
gaard Rasmussen blev kon-
taktet med virksomhedens
advokat, Jørn Bonnesen, der
døde sidste år, som mellem-
mand. Bonnesen mente, Fri-
gaard kunne være manden,
der både kunne få sat mere
gang i virksomheden og finde
en eventuel køber.
Som sagt, så gjort. Torben

Frigaard Rasmussen blev for-
mand for bestyrelsen i sep-
tember 2020, og tirsdag kun-
ne han takke af som formand
igen. Efter en fuldført mis-
sion.
- Jeg har været med til at

sælge flere virksomheder,
men denne handel er da en af
dem, jeg er mest glad for, for-
tæller Torben Frigaard Ras-
mussen.

nogle penge her og nu, faktisk
et ret stort beløb, og så falder
resten hen ad vejen i takt
med, at vi også opfylder de
mål, vi har stillet i udsigt. Det
er Anne og jeg overbevist om,
vi kommer til.
Målet er at tidoble omsæt-

ningen på 45 mio. kr. i løbet
af de næste fem år, og det an-
ser både Heine Krog Iversen
og Torben Frigaard - samt
naturligvis de nye ejere, Mon-
terro - for særdeles realistisk.
Og bundlinjen vil begynde at
vise sorte tal i stedet for den
tidligere så kendte røde farve.

Bor i USA
Heine Krog Iversen og hus-
truen Anne, der er henholds-
vis 50 og 51 år, flyttede for tre
år siden til byen Bellevue tæt
på Seattle i USA's nordvestli-

- Det er ikke altid sin sag at
sælge en vækstvirksomhed,
som giver underskud, men
som vil give overskud "lige
om lidt". Sådan er der jo man-
ge, der siger, og det er ikke al-
tid, den udlægning holder.

Kendte køberen i forvejen
Men det gjorde den her, og
det var bl.a. takket være Tor-
ben Frigaards kendskab til
kapitalfonden Monterro, der
udelukkende investerer i
softwarevirksomheder.
Umbraco, en softwarevirk-

som med base i Odense, er
Torben Frigaard også for-
mand for - og desuden mede-
jer af - og her lykkedes det
sidste år at få Monterro ind
som medejer. Frigaard så en
mulighed for, at Monterro
også kunne være en interes-

seret partner i TimeXtender.
- Da vi begyndte processen

med at se os om efter en kø-
ber, var der flere ind over,
men Monterro viste sig hur-
tigt at være et godt valg. De
forstår, hvad TimeXtender la-
ver, og kan se værdien i det.
Så er det også nemmere at få
en god pris for noget, også
selv om det ikke giver over-
skud her og nu, forklarer Tor-
ben Frigaard.
Da forhandlingerne gik ind

i den afgørende fase, tog det
egentlig ikke så lang tid, blot
et par måneder, og mandag
faldt det hele så på plads.

Klassisk handel
- Der er tale om en klassisk
handel, forklarer Heine Krog
Iversen og fortsætter.
- Det vil sige, at der falder


