
Intelligent Systems’ styrker bestyrelsen

Intelligent Systems ønsker at styrke og skabe en stærkere og bredere funderet bestyrelse med større indsigt i
kundernes behov og markedskendskab.

“Produktionsvirksomheder såvel som virksomheder indenfor retail og e-commerce er pressede på mange fronter.
Konkurrencesituationen er benhård og den teknologiske udvikling, globalisering og større krav og forventninger fra
kunder til fx. pris, kvalitet, leveringstid og bæredyghed gør, at virksomheder skal optimere for at overleve.
Digitalisering og automatisering kan være løsningen for mange”, udtaler founder og CEO, Niki Nicolas Grigoriou.

Efter en tids søgen er der fundet frem til en ny og styrket bestyrelse med tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Den nye bestyrelse består nu af:

● Jette Ditlev
● Carsten Raunsbæk
● Mads Prebensen
● Niki Nicolas Grigoriou
● Frank Sørensen (Formand)

Jette Ditlev er ny i bestyrelsen og kommer ind med et mindset der er særligt optaget af fremtid, forandring og
forretningsudvikling:

“Intelligent Systems A/S er en ambitiøs virksomhed med bidrag på vigtige fremtidsdagsordener indenfor
digitalisering og teknologi. Eller sagt på en anden måde: Løsningerne kan gøre en stor forskel for kundernes
bæredygtige værdiskabelse i fremtiden. Jeg er netop optaget af fremtid, forandring og forretningsudvikling og
bringer mangeårig, international erfaring med fra det strategiske og markedsvendte, men ikke mindst både viden
og erfaring med de krav det stiller til både ledelse og organisation at være på vækstrejser. Jeg glæder mig således
til at bidrage på særligt de områder”, udtaler Jette Ditlev.

Carsten Raunsbæk er også ny i bestyrelsen og kommer med en baggrund som professionelt bestyrelsesmedlem:

"Med min baggrund som professionelt bestyrelsesmedlem, virksomhedsejer og leder i internationale virksomheder
ser jeg frem til at bidrage til Intelligent Systems’ vækst gennem et tillidsbaseret og resultatskabende samarbejde."
udtaler Carsten Raunsbæk.

Sidst men ikke mindst, siges der igen velkommen til tidligere og mangeårigt bestyrelsesmedlem og
bestyrelsesformand Mads Prebensen, som vender tilbage og indtræder igen i bestyrelsen:

"Jeg glæder mig til igen at være i bestyrelsen for Intelligent Systems. Intelligent Systems befinder sig på mange
måder i en brydningstid, og jeg ser frem til at bidrage til selskabets fremtidige vækst og indtjening med mine
fokus kompetencer: Ledelse/Organisationsudvikling, Strategi/Strategieksekvering, Salg og Innovation.", udtaler
Mads Prebensen

Co-founder Frank Sørensen træder igen ind i rollen som bestyrelsesformand, ligesom han var for snart mange år
siden.

Palle Viby Mogensen bragte gode kompetencer ind i bestyrelsen, men takker nu af for denne omgang og træder ud
af i bestyrelsen.

Om Intelligent Systems

Intelligent Systems er softwarevirksomhed, som er specialiseret i smart factories og smart warehouse-løsninger.
Software-løsninger, der styrer større automatiserede anlæg og gør det muligt skabe fuldt automatiserede og
digitaliserede fabrikker og lager- og distributionscentre. Intelligent Systems har leveret software, der styrer nogle
af verdens største automatiserede anlæg og robotløsninger, og har leveret løsninger i mere end 30 lande verden
over.
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Smart Production betegner kombinationen af digitalisering og robot- og automatiseringsteknologi, som bruges til
at skabe intelligente og fuldautomatiske fabrikker, lager- og intralogistik-løsninger.

Vision er at demokratiserer automatisering og robotteknologi - og gøre det nemt at anvende robotter og
digitalisering, så fabrikker, produktion og lager bliver til smart factories og smart warehouses.

For yderligere spørgsmål:

CEO, Niki Nicolas Grigoriou, tlf. 2045 6039, email: info@intelligentsystems.dk

Læs mere om Intelligens Systems på www.intelligentsystems.dk
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