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Morten Strunge satser på Agillic
Iværksætter og
mangemillionær Morten
Strunge er en af flere
forhåndstegnere, der allerede
har sikret sig aktier i den
kommende børsvirksomhed
Agillic: “Markedet vokser, og
Agillic ligger godt i svinget”
Af Gro Høyer Thielst

O

nfone-, Plenti- og Mofibo-stifter Morten Strunge er blandt
rækken af forhåndstegnere i
den kommende børsvirksomhed Agillic. Selvom han med sit investeringsselskab Investru ApS kun
lægger et beskedent millionbeløb – ca. 2,5 mio. kr. –
i selskabet, ser han et stort
investeringspotentiale.
“Agillic er jo virkelig
langt fremme ift. at forstå styring af
kunderelationer og med at arbejde individuelt med relevans på tværs af forskellige kanaler som bl.a. sms, mail eller
push-beskeder,” siger Morten Strunge.
Agillic sælger abonnementer til
kunder som Sportmaster, Matas og
seneste kunde på listen, Dansk Røde
Kors, af sin cloud-baserede softwareplatform, hvor kunderne kan supplere

med kunstig intelligens for at opnå en
mere skræddersyet kommunikation af
f.eks. salgskampagner.

Får større del af markedet
I 2017 blev det globale marked for digital marketingteknologi estimeret til
at udgøre ca. 37 mia. dollar (223 mia.
kr.), det forventes fordoblet på fem år.
“Agillic har allerede en flot historik
og vækst og har en god, solid kundebase. Markedet vokser, og Agillic ligger
godt i svinget, så det skulle være underligt, hvis ikke Agillic som minimum
får sin fair share – jeg tror en større del
af markedet,” siger Morten Strunge og
tilføjer, at “der er mere musik i aktien
på langt sigt.”
Jesper Schack har også sikret sig en
god portion aktier på forhånd.
“Jeg kommer selv fra it-verdenen og
har stiftet og ledet en stor softwarevirksomhed og en af de ting, vi manglede, det er det, som Agillic går og laver,”
siger Jesper Schack, der i 2015 solgte
livsværket Telebilling for 150 mio. kr.
“Der er en fremtid inden for det,
Agillic arbejder med. De er ikke så store, og det gør det bare endnu mere interessant, desuden er de fagligt fantastisk
dygtige,” siger Jesper Schack, som via
selskabet Self ApS har investeret lige
under 2 mio. kr.
Andre forhåndstegnere er bl.a. Haldor Topsøe-arvingen, Frederik Topsøe, direktør i Omnicar, Mikkel Lipp-
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mann og advokaten Peter Lerbrandt.
Agillic har valgt at lade sig notere
på den danske minibørs Nasdaq First
North, og skal i den forbindelse hente
mellem 32,3-37 mio. kr. i frisk kapital,
der især skal bruges til at få et godt tag
i det britiske marked. Derfor har Agillic
netop kørt en ny direktør i stilling med
ansættelsen af Mike Weston.
“Vi har lagt en plan for at komme i
gang i Storbritannien. Vi kopierer succesen i Norden, og den er bl.a. opstået
ved at hyre nogle seniorfolk med meget
dyb viden om markedet, en teknologisk
indsigt og holdninger til hvad markedet skal,” siger Jesper Valentin, adm.
direktør i Agillic.

Direktørens drive for startups
Listen over kandidater til direktørposten i Storbritannien var på 15 personer, men valget faldt på Mike Weston,
der igennem flere år har arbejdet med
Agillics konkurrenter som direktør i
Storbritannien for Silverpop, som nu
er en del af IBM, og som strategisk
partner for Adobe.
“Han har derfor en dyb viden om vores konkurrenter og så er han entreprenør “by heart”, han har fået tilbudt stillinger i store selskaber, men han ville
hellere arbejde med et mindre startup,”
siger Jesper Valentin.
Agillic går på børsen 22. marts, og får
en markedsværdi på 310-315 mio. kr.
grth@borsen.dk
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FAKTA:
Agillic går på Nasdaq
First North
Den danske tech -virksomhed Agillic lader sig børsnotere på Nasdaq First North
Copenhagen 22. marts.
Udbudsperioden er slut,
og forhåndstegningerne er på
plads med en tegning af 387.040
aktier svarende til en andel på
40-46 pct.
Morten Strunge, Jesper
Schack og Frederik Topsøe er
blandt forhåndstegnerne.
Aktien er udbudt til kurs
38 kr.
Tofte & Co står for den
 nansielle rådgivning i for
fi
bindelse med noteringen.

