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Jens Holger Nielsen tiltræder hos
Wrist Ship Supply
Vi er glade for at kunne byde Jens Holger Nielsen velkommen til Wrist
Ship Supply A/S i en nyoprettet stilling som Deputy Group CEO. Jens
Holger vil desuden varetage rollen som Group COO i virksomheden.
Jens Holger Nielsen kommer fra en stilling som administrerende direktør i den
globale shipping- og logistikvirksomhed, Samskip. Forud for dette var han ansat
gennem 20 år i A.P. Møller Mærsk koncernen, hvor han i løbet af sin karriere har
varetaget flere forskellige ledende positioner.
”Jeg ser frem til at blive en del af Wrist teamet og til et godt samarbejde med
virksomhedens kompetente medarbejdere. Wrist har et solidt omdømme for
fremragende kundebetjening og er en virksomhed i vækst med en stærk
markedsposition. Der ligger et stort potentiale for en virksomhed som Wrist.” siger
Jens Holger.
Jens Holger vil få ansvaret for Wrists regioner samt en række andre aktiviteter i
koncernen.
”Vi er meget glade for at få en stærk profil som Jens Holger om bord og har store
forventninger til, hvordan han kan bidrage til den videre udvikling af Wrist som
verdens ledende leverandør af forsyninger til skibe og offshore-faciliteter” udtaler
Robert Kledal, administrerende direktør i Wrist Ship Supply.
Robert og Jens Holger vil begge rapportere til bestyrelsen i Wrist og vil til daglig
indgå i et tæt samarbejde med Robert i spidsen.
”Med Jens Holgers tiltrædelse styrker vi virksomheden betragteligt, ligesom den
forberedes for videre udvikling og vækst, både med henblik på omsætning såvel
som rentabilitet” udtaler bestyrelsesformand i Wrist, Søren Johansen, Partner i Altor
Equity Partners.
Fremadrettet vil topledelsen i Wrist således bestå af Robert Kledal (adm. direktør),
Jens Holger Nielsen (vicedirektør) og Anders Skipper (økonomidirektør).

Om Wrist Ship Supply
Wrist Ship Supply er verdens ledende leverandør af forsyninger til skibe og offshorefaciliteter med en markedsandel omkring 9%. Wrist tilbyder en global 24/7 service, der
omfatter håndtering af kundernes egne materialer, shipping, luftfragt og relaterede tjenester,
som dækker efterspørgslen fra såvel internationale som lokale virksomheder.
Wrists 1.600 medarbejdere på kontorer verden over er stolte over at gøre det let for
kunderne at modtage deres forsyninger – hvor og hvornår det ønskes – effektivt og til den
bedst mulige pris. Siden 2007 er Altor Fund II majoritetsaktionær i Wrist.
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Kontakter
Robert Kledal, CEO, Wrist Ship Supply
E-mail rsk@wrist.com, mobil (+45) 2463 4561
Fotos, materialer mv.:
Mette Øvad Christensen, Group Marketing Coordinator, Wrist Ship Supply
E-mail mchr@wrist.com, tlf. (+45) 9931 8502
Wrist Ship Supply A/S
Stigsborgvej 60, DK-9400 Noerresundby, Danmark
wrist.com
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