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Organisations ændring i Esoft
Kim Nørgaard Andreasen fratræder stilling som CFO i Esoft
Systems A/S ultimo august.
Bestyrelsen har dags dato modtaget besked fra CFO, Kim
Nørgaard Andreasen om, at han ønsker at fratræde sin stilling
som CFO for Esoft Systems A/S for at fokusere på nye
udfordringer i robotbranchen i Odense.
Bestyrelsen og CEO Rene Dines Hermand takker Kim Nørgaard
Andreasen for den store indsats, han har ydet gennem de seneste
år.

Virksomhedens Finance afdeling køres videre som vanligt af
koncern økonomichef Oliver Bottelet.
Vi ønsker Kim Andreasen held og lykke fremover i en spændende
robot tid.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Esoft Systems a/s

Rene Hermand udtaler :
Jeg og det øvrigt management team vil gerne takke Kim for et
fantastisk samarbejde gennem de seneste år. Kim´s indsats i Esoft
Systems har spillet en vigtig rolle i vores rejse, hvor yderligere
struktur og forbedringer i Finance, såvel som samarbejdet med
øvrige landechefer m.fl. har gjort, vi står stærkt som virksomhed i
dag.
Vi har en utrolig spændende rejse foran os, og uagtet en god
kollega er mistet, udnytter vi muligheden for at sætte et endnu
stærkere hold, der passer til vores næste skridt.
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Bestyrelsen
Esoft Systems A/S’ bestyrelse består af:
• Torben Frigaard Rasmussen, bestyrelsesformand
• Michael Vinther
• René Dines Hermand
Bestyrelsesbeslutninger
Der er i perioden ikke truffet principielle beslutninger
bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via
First North.
Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden
Esoft Systems A/S ejer 205.055 aktier i selskabet.
Bestyrelsens og direktionens direkte og indirekte
aktiebesiddelser i selskabet
René Dines Hermand, adm. direktør 2.500.000 stk.
Selskabet har i gennemsnit haft ca. 225 aktionærer i
perioden.

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og
indirekte aktiebesiddelser i selskabet
Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.
Næste regnskabsmeddelelse
Næste regnskabsmeddelelse den 15. august 2019
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
René Dines Hermand, adm. direktør
Mobil: +45 20 300 406
Selskabets adresse:
Esoft Systems A/S
Skibhusvej 52C , DK - 5000 Odense C
www.esoft.com
Certified Adviser:
Christian Ejlskov Hansen
Ernst & Young P/S
Englandsgade 25
5000 Odense C
www.ey.com

Esoft Systems ∙ Skibhusvej 52C ∙ DK-5000 Odense C ∙ Phone: +45 70 222 466 ∙ info@esoft.com

Om Esoft:
Esoft er en Tech virksomhed inden for
ejendomsmæglerbranchen, som henvender sig til både
ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere i hele
verden.
Esoft er specialiseret i innovative løsninger inden for
billedredigering, 3D-visualiseringer og online markedsføring.
Kunder vælger Esoft for den hurtige service, de innovative
og nytænkende løsninger og den altid høje ensartede
kvalitet af de services, som Esoft leverer.
Siden Esoft blev stiftet i 2000, har virksomheden oplevet
kontinuerlig vækst, og tæller i dag 650+ medarbejdere
fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Spanien og Vietnam.
Læs mere på www.esoft.com

