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Niels Svenningsen skal stå i spidsen for
Schneider Electric i Norden og Baltikum
Energispecialisten Schneider Electric har udnævnt danske Niels Svenningsen
til Zone President for de nordiske og baltiske lande. Her får han det
overordnede ansvar for at drive den strategiske og operationelle udvikling
med et stærkt fokus på Schneider Electrics intelligente produkter og
løsninger, der sikrer effektivitet og energioptimering i en lang række
segmenter. Som Zone President skal Niels Svenningsen sikre vækst og større
markedsandele i tæt samarbejde med partnere, kunder og ikke mindst zonens
4000 medarbejdere.
Niels Svenningsen, der har stor ledelseserfaring fra en række stærke IT-

virksomheder, indgår direkte i Schneider Electric-koncernens europæiske
topledelse. Han ser frem til de nye udfordringer:
- Schneider Electric er en ekstremt spændende virksomhed, som har en stærk,
global position inden for energieffektive løsninger, der forener
bæredygtighed og effektivitet hos vores kunder. Vi har et unikt teknologisk
fundament med markedets bredeste portefølje af integrerede løsninger, og
nu handler det om at skabe vækst på baggrund af vores stærke
markedsposition i Norden og Baltikum, siger den nyudnævnte Zone President.
Fremtidens grønne løsninger
I både de nordiske og baltiske lande er Schneider Electric en central spiller i
forhold til at imødekomme markedets stigende efterspørgsel på integrerede
og energieffektive løsninger i segmenter som energidistribution, datacentre,
bygninger og industrien. Koncernens fokus på energieffektivitet gennem
teknologisk udvikling glæder Niels Svenningsen.
- Verden står overfor en stor klimaudfordring, hvor nye teknologier er en del
af løsningen, og derfor er det fantastisk at blive en del af en koncern, som
investerer voldsomt i udviklingen af nye produkter og løsninger, der binder
verden sammen på helt nye måder. I Schneider Electric ser vi the internet of
things som en vigtig del af den grønne omstilling. Intelligente produkter og
datadrevne løsninger giver nemlig endnu bedre muligheder for at udnytte
teknologier til at sænke energiforbruget i verden. Det er spændende at være
en del af en virksomhed, som arbejder målrettet på at løse verdens måske
største udfordring, siger Niels Svenningsen.
Han kommer med stor ledererfaring fra internationale IT-virksomheder som
HP/Compaq, Hitachi Data og IBM. Senest har han været CEO for den danske
teknologivirksomhed GN Netcom A/S. Niels Svenningsen har fast base i
Schneider Electric Danmarks nyrenoverede hovedkvarter i Ballerup.

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2014 opnåede de

over 170.000 medarbejdere en omsætning på 25 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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