
Fullrate-‐s*+er	  kaster	  sig	  ud	  i	  nyt	  iværksæ5er	  eventyr

Fullrate-‐s*+er	  Kasper	  Mejlgaard	  er	  nu	  klar	  *l	  at	  kaste	  sig	  ud	  i	  sit	  næste	  iværksæ8er-‐projekt	  med	  
virksomheden	  Sensorist.	  Som	  med	  Fullrate	  henter	  han	  venturemillionerne	  hos	  SEED	  Capital.	  	  

Kasper	  Mejlgaard	  var	  den	  første	  medarbejder	  i	  Cybercity	  8lbage	  i	  1995.	  200	  ansa?e	  og	  10	  år	  eBer	  sad	  
Kasper,	  i	  2005,	  som	  chef	  for	  Telenors	  tekniske	  udvikling.	  Men	  en	  ide	  havde	  taget	  form	  i	  Kaspers	  hoved.	  Den	  
ide	  skulle	  senere	  komme	  8l	  at	  hedde	  Fullrate.

I	  2005	  s8Bede	  Kasper,	  sammen	  med	  fire	  partnere,	  selskabet	  Fullrate.	  Fullrate	  revolu8onerede	  
bredbåndsmarkedet	  med	  deres	  højhas8gheds	  internetløsning	  8l	  lav	  pris	  og	  fik	  hur8gt	  rig8g	  mange	  kunder.	  
Der	  er	  nu	  gået	  fire	  år	  siden	  Fullrate	  blev	  succesfuldt	  solgt	  8l	  TDC	  for	  et	  trecifret	  millionbeløb	  og	  serie-‐
iværksæ?eren	  Kasper	  Mejlgaard	  er	  nu	  klar	  8l	  nye	  eventyr	  med	  sin	  nye	  virksomhed,	  Sensorist.	  

Ideen	  8l	  virksomheden,	  Sensorist,	  blev	  født	  da	  Kasper	  Mejlgaard	  en	  dag	  gik	  ned	  i	  sin	  vinkælder,	  og	  syntes	  at	  
der	  var	  koldere	  end	  der	  plejer.	  Han	  havde	  i	  midler8dig	  ingen	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  om	  der	  var	  hold	  i	  
hans	  formodninger.	  Han	  sa?e	  sig	  derfor	  for	  at	  skabe	  et	  unikt	  produkt,	  som	  kunne	  forbinde	  den	  fysiske	  
verden	  med	  interne?ets	  muligheder.	  

”Det	  virkede	  utrolig	  gammeldags	  at	  man	  i	  2013	  er	  henvist	  *l	  manuelt	  at	  skrive	  målinger	  ned	  i	  
kladdehæ+e	  eller	  regneark	  for	  at	  kunne	  holde	  øje	  med	  udviklingen	  i	  f.eks.	  temperatur	  og	  fug*ghed	  og	  
stadigvæk	  bundet	  *l	  kun	  at	  kunne	  se	  status	  lige	  nu	  hvis	  man	  fysisk	  er	  *lstede”	  siger	  Kasper.	  

Sensorist’s	  sensorer	  er	  i	  stand	  8l	  at	  foretage	  løbende	  overvågning	  af	  temperatur	  og	  fug8ghed	  hvor	  som	  
helst,	  når	  som	  helst.	  Disse	  oplysninger	  sendes	  8l	  cloud	  servers	  hver	  15.	  minut	  og	  man	  vil	  derfor,	  som	  
bruger,	  al8d	  kunne	  være	  opdateret	  på	  situa8on	  i	  vinkælderen,	  drivhuset	  eller	  barnevognen	  uanset	  hvor	  
man	  befinder	  sig.	  Som	  bruger	  kan	  man	  selv	  definere	  alarmer,	  således	  at	  man	  modtager	  en	  no8fika8on	  på	  
sin	  telefon	  eller	  via	  email	  hvis	  temperaturen	  eksempelvis	  falder	  8l	  f.eks.	  under	  frysepunktet	  eller	  s8ger	  8l	  
over	  18	  grader.

”Det	  gik	  hur*gt	  op	  for	  mig	  at	  et	  produkt	  af	  denne	  type,	  har	  meget	  bredere	  anvendelse	  end	  blot	  i	  en	  
vinkælder.	  Produktet	  har	  enormt	  poten*ale	  i	  andre	  sammenhænge,	  f.eks.	  overvågning	  af	  sommerhus	  –	  
hvornår	  skal	  vand	  tappes	  af	  så	  der	  ikke	  sker	  frostsprængning	  eller	  i	  kælderen	  hvor	  man	  opbevarer	  *ng	  
med	  der	  kan	  blive	  jordslået	  og	  mugne.	  Og	  så	  har	  vi	  ikke	  endnu	  talt	  om	  anvendelse	  i	  erhvervslivet”	  udtaler	  
Kasper.

”Vores	  produkt	  baserer	  sig	  på	  en	  dansk	  design	  tradi*on	  med	  fokus	  på	  enkel	  anvendelse	  og	  suveræn	  
brugeroplevelse	  og	  smukt	  udseende,	  som	  gør	  at	  glæden	  ved	  at	  eje	  produktet	  varer	  ved.	  Vi	  ser	  
e+erspørgsel	  globalt	  og	  derfor	  er	  produktet	  fra	  første	  dag	  godkendt	  *l	  brug	  i	  såvel	  hele	  EU	  som	  USA”	  
udtaler	  Kasper.

I	  2005	  investerede	  SEED	  Capital	  i	  nystartede	  Fullrate,	  som	  senere	  skulle	  vise	  sig	  at	  være	  en	  af	  de	  mest	  
profitable	  investeringer	  i	  venture	  fondens	  historie.	  SEED	  Capital	  har	  netop	  skudt	  et	  millionbeløb	  i	  Sensorist	  
og	  er	  glade	  for	  at	  have	  Kasper	  8lbage	  i	  folden.

”Vi	  er	  naturligvis	  glade	  for,	  at	  vi	  igen	  får	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  sammen	  med	  Kasper	  Mejlgaard.	  Sensorist	  
er	  en	  spændende	  virksomhed	  og	  vi	  ser	  det	  som	  en	  stor	  cadeau,	  at	  Kasper	  gerne	  vil	  arbejde	  sammen	  med	  os	  
igen.	  Vi	  begynder	  at	  se	  flere	  og	  flere	  såkaldte	  serie-‐iværksæ?ere,	  hvilket	  er	  et	  utroligt	  posi8vt	  tegn	  på,	  at	  
iværksæ?er	  miljøet	  i	  Danmark	  er	  ved	  at	  blive	  mere	  modent.	  Og	  når	  en	  iværksæ?er	  som	  Kasper	  8lmed	  har	  
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haB	  en	  succesfuld	  exit,	  er	  det	  virkeligt	  beundringsværdigt	  at	  se,	  at	  han	  har	  lyst	  8l	  at	  tage	  endnu	  en	  tur	  i	  
møllen,”	  siger	  Richard	  Breiter,	  Investment	  Manager	  hos	  SEED	  Capital.	  	  	  	  	  	  

”Da	  ideen	  først	  var	  undfanget	  og	  vi	  var	  nået	  *l	  at	  have	  den	  første	  prototype	  af	  både	  hardware	  og	  
so+ware	  system,	  var	  det	  helt	  oplagt	  for	  mig	  igen	  at	  tage	  fat	  i	  Seed	  Capital	  for	  at	  se	  om	  mit	  projekt	  kunne	  
være	  noget	  for	  dem	  –	  heldigvis	  kunne	  de	  også	  se	  det	  globale	  perspek*v	  i	  ideen	  og	  havde	  lyst	  *l	  være	  en	  
del	  af	  endnu	  en	  væksthistorie	  –	  denne	  gang	  med	  globalt	  outlook”	  fortæller	  Kasper

Sensorist	  har	  nu	  udviklet	  det	  komple?e	  produkt	  og	  har	  netop	  nu	  lanceret	  en	  kampagne	  på	  crowdfunding	  
pla[ormen	  Indiegogo,	  hvor	  brugere	  har	  mulighed	  for	  at	  forudbes8lle	  løsningen.	  Sensorist	  vil	  på	  denne	  
måde	  opnå	  et	  volumen,	  som	  muliggør	  masseproduk8on,	  mens	  Sensorist	  også	  i	  processen	  kan	  modtage	  
vig8gt	  feedback	  fra	  kommende	  brugere	  om	  behov	  og	  ideer	  8l	  nye	  anvendelser.

##	  SLUT	  ##

Om	  Sensorist
Sensorist	  er	  s*+et	  i	  August	  2012	  af	  Kasper	  Mejlgaard,	  Mar8n	  Koch	  Andersen	  og	  Nicolai	  Petri	  og	  har	  
siden	  da	  arbejdet	  på	  at	  designe	  og	  udvikle	  en	  helt	  egen	  hardware	  pla=orm,	  en	  so+ware	  cloud-‐
pla=orm	  og	  *lhørende	  Smartphone	  App.	  Udover	  udviklingen	  af	  de	  individuelle	  dele	  af	  løsningen,	  
har	  Sensorist	  også	  etableret	  produk*on	  af	  hardware	  i	  Kina,	  hvor	  første	  batch	  allerede	  er	  
produceret	  og	  nu	  er	  klar	  *l	  starte	  masseproduk*on.	  Udsynet	  er	  globalt	  og	  Sensorist	  produkter	  vil	  
fra	  dag	  et	  være	  *l	  salg	  i	  EU	  og	  USA.

Virksomheden	  er	  finansieret	  af	  s*+eren	  samt	  Seed	  Capital	  og	  med	  yderligere	  private	  investeringer	  
fra	  to	  af	  s*+erne	  bag	  Fullrate	  A/S,	  nemlig	  Nicolai	  Lamborg	  og	  S*g	  Myken.	  Både	  Nicolai	  og	  S*g	  
sidder	  i	  bestyrelsen	  hvor	  S*g	  Myken	  også	  er	  formand.

Om	  Seed	  Capital
SEED	  Capital	  er	  den	  største	  venturefond	  i	  Danmark	  inden	  for	  pre-‐seed	  og	  seed	  segmentet,	  og	  er	  
specialiseret	  i	  at	  iden*ficere	  og	  udvikle	  nye	  og	  innova*ve	  teknologivirksomheder.	  SEED	  Capital	  
administrerer	  både	  privat	  venturekapital	  samt	  offentlige	  midler	  via	  innova*onsmiljøet,	  DTU	  
Symbion	  Innova*on.	  De	  offentlige	  midler	  giver	  SEED	  mulighed	  for	  at	  investere	  i	  nystartede	  
virksomheder	  i	  de	  *dlige	  faser,	  og	  de	  private	  midler	  kan	  here+er	  investeres	  i	  de	  mest	  succesfulde	  
virksomheder	  i	  e+erfølgende	  investeringsrunder.	  SEED	  forvalter	  i	  dag	  ca.	  1,8	  mia.	  kr.	  og	  har	  
omkring	  65	  selskaber	  i	  sin	  portefølje.	  www.seedcapital.dk

Kontakt
Kasper	  Mejlgaard,	  CEO	  &	  Founder,	  Sensorist,	  +45	  42124280,	  kam@sensorist.com

Sarah	  Jane	  Ochsner,	  Kommunikationsansvarlig	  i	  Sensorist,	  +45	  2657	  1910,	  sjo@sensorist.com

Line	  Byrfelt	  Grønlykke,	  Communications	  coordinator	  I	  SEED	  Capital,	  +45	  4111	  2191,	  
lbg@seedcapital.dk

Stig	  Myken,	  Bestyrelsesformand,	  smy@concepy.com	  
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Hjemmeside:	  h\p://sensorist.com/
PR	  materiale:	  h\p://sensorist.com/press/
Indiegogo	  kampagne:	  h\p://igg.me/at/sensorist
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