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TRIAX overtager det tyske selskab Macnetix
TRIAX har pr. 1. oktober 2016 opkøbt 100 % af aktierne i Macnetix. Overtagelsen er et strategisk skridt mod at
accelerere TRIAX’ vækst indenfor TV- og Wi-Fi-løsninger til hotel –og sundhedssektoren. Kombinationen af Macnetix’
store markedsviden og TRIAX’ store geografiske dækningsområde giver en stærk platform for fremtidig vækst.
Macnetix råder over en enestående interaktionsplatform til hotel
–og sundhedssektoren, herunder informationsydelser, digital
skiltning og Wi-Fi-løsninger. Sammen med TRIAX’ erfaringer med
tv-løsninger og et omfattende netværk af partnere vil det betyde
konkurrencemæssige fordele for begge selskabers kunder.
“Med denne overtagelse fortsætter vi vores vækststrategi inden
for hotel –og sundhedssegmentet. Macnetix er et højt
specialiseret softwareselskab, som vil bidrage til vores
bestræbelse på at dygtiggøre os. Det er en stor dag for begge
CEO Claus Omann (venstre), TRIAX og CEO Dirk Wahrheit
ved offentliggørelsen af overtagelsen.

selskaber,” siger Claus Omann, CEO for TRIAX.
Dirk Wahrheit, CEO for Macnetix, anser det som en enestående

mulighed for fortsat vækst: “Jeg ved, at vi har fundet frem til den rette løsning. Macnetix’ yderst kompetente team har
udviklet en stærk interaktionsplatform inden for hotel- og sundhedssektoren, og det er nu tid at skalere salget af den.
Jeg glæder mig meget til at fortsætte som CEO for Macnetix og til samarbejdet med hele TRIAX’ organisation ”.
Macnetix vil fortsætte som en strategisk forretningsenhed under TRIAX og som sådan fortsætte selskabets
nuværende forretning. Macnetix’ ledelse vil indgå som kapitalejere af TRIAX, og opkøbet vil ikke medføre ændringer
for hverken eksisterende kunder eller ansatte i TRIAX eller Macnetix. Parterne er enige om ikke at offentliggøre
handelsværdien.
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Om TRIAX: TRIAX er en international leverandør af innovative, hightech løsninger for modtagelse og distribution af TV, radio og internet. Virksomhedens
produkter og løsninger anvendes af bl.a. broadcastere, kabeloperatører, lokale netværk og private hjem. TRIAX omsætter for mere end 600 millioner kroner og
har ca. 350 ansatte med hovedsæde i Hornsyld, tæt på Horsens. Salget varetages af 9 salgsselskaber og mere end 60 distributører. TRIAX ejes af Polaris Private
Equity. Se www.triax.dk for yderligere information.
Om Macnetix: Macnetix råder over en enestående interaktionsplatform over for hotel- og restaurationsbranchen, heriblandt informationsydelser, digital
skiltning og wi-fi-løsninger. Selskabet har sit hovedsæde i Berlin, Tyskland, og dets produkter og løsninger anvendes af hoteller, hospitaler, offentlige
myndigheder og virksomheder. Macnetix har en årlig omsætning på € 4 millioner og aktiviteter i mere end 10 lande. Macnetix-teamet består af 25 medarbejdere
og blev grundlagt af Peggy Bielke og Dirk Wahrheit. Yderligere oplysninger findes på www.macnetix.com.
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