Persbericht
Mirror42 ontvangt kapitaalinjectie van Private Plus Fund en Solid Ventures
Investering maakt internationale expansie en innovatie mogelijk

Amsterdam/Heerenveen, 11 december 2007 – Mirror42, leverancier van Next-Generation IT
Intelligence Software heeft met Private Plus Fund en Solid Ventures overeenstemming bereikt
over een investering in Mirror42. In de afgelopen periode heeft Mirror42 al een groeisprong
gemaakt. De klantenkring is zowel in Europa als in Amerika sterk uitgebreid. Deze kapitaalinjectie biedt het bedrijf mogelijkheden om haar marktpositie te versterken.
Karel van der Poel, CEO Mirror42: “We zijn blij met de investering van Private Plus Fund en Solid
Ventures. Hiermee kunnen we versneld invulling geven aan onze groei- en innovatiestrategie. De
kapitaalinjectie zal onder andere gebruikt worden om het directe en indirecte verkoopkanaal uit te
breiden. Internationaal kunnen we dankzij Private Plus Fund en Solid Ventures kansen grijpen die we
wel zagen, maar waar we eerder door gebrek aan middelen niets mee konden doen.”
Mirror42 ziet internationaal een toenemende vraag naar haar IT Intelligence oplossingen rondom
sourcing, project portfolio en ITIL processen optimalisatie. Mirror42 technologie maakt het mogelijk om
deze analyse’s te maken met bestaande data uit de administratieve en monitorings applicaties die
organisaties reeds gebruiken zoals HP, CA, IBM Tivoli, BMC en anderen. Hierdoor is Mirror42 een
onmisbaar instrument voor het managen van outsourcing trajecten, managen van IT leveranciers en
het managen van de diensten en project portfolio.”
Patrick Polak, managing partner van Private Plus Fund: “Mirror42 is een bedrijf dat absoluut past
binnen onze portefeuille. Met haar unieke producten heeft de onderneming enorme potentie en grote
mogelijkheden om internationaal snel verder te kunnen groeien. De fase en omvang van de
onderneming, in combinatie met de ambitie en type producten van Mirror42 passen bij ons als
betrokken investeerder. Wij verwachten met onze gezamenlijke ervaringen in deze branche verder
waarde te kunnen toevoegen.”

Floris van Alkemade, directeur Solid Ventures: “Mirror42 combineert een duidelijke waardepropositie
voor een snel groeiende markt, goede samenwerkingsmogelijkheden met grote internationale
software bedrijven en integratoren, tractie en een ervaren team. Met name het complementaire team
van oprichters, die eerder hebben samengewerkt in een internationaal succesvolle startup (Prolin
Software), geeft ons veel vertrouwen dat de executie van de groeiplannen in goede handen is.”
Over Mirror 42
Mirror42 (www.mirror42.com) levert een Next-Generation IT Intelligence Platform. Een volledige webbased oplossing om informatie uit IT management applicaties te consolideren en analyseren met een
unieke architectuur. Het resultaat: Management Dashboards voor CIO’s en IT Managers waarmee de
organisatie strategische keuzes kan bewaken.
Mirror42 maakt gebruik van een Service Oriented Architecture waardoor men met vele onderliggende
applicaties van derden kan koppelen zonder iedere keer een langdurig data warehouse traject in te
hoeven gaan. Mirror42 heeft momenteel meer dan 50 klanten in 15 landen en is tevens oprichter van
www.kpilibrary.com, een web-based community die zich toelegt op KPI definities, management
rapportage’s en performance management vraagstukken.

Over Private Plus Fund / Newion Investments Management
Fondsmanager van Private Plus Fund B.V., Newion Investments Management, heeft een reputatie als
een betrokken investeerder die ervaren is in het investeren in kansrijke ondernemingen. De
betrokkenheid van Newion in combinatie met de bereidheid van de aandeelhouders van Private Plus,
allen (ex) ondernemers, om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen, maken Private Plus
Fund uniek. Private Plus Fund investeert in MKB-ondernemingen voor de financiering van versnelde
autonome groei of acquisities en bij opvolgingsproblematiek: management buy-out of buy-in.
Over Solid Ventures
Solid Ventures participeert in jonge, innovatieve en snelgroeiende bedrijven in Nederland in de
sectoren Internet, Telecom, Software en Digitale Media. De visie van Solid Ventures is dat er in
Nederland goede technologie bedrijven zijn die met de juiste ondersteuning door kunnen breken,
nationaal en internationaal. Solid Ventures bundelt meer dan 200 jaar ondernemers- en investeringservaring in één team.
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