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Blue Vision A/S - Ledelsesændring med ny administrerende
direktør

Blue Vision A/S tilfører ny ledelse
Blue Vision A/S har ansat Peter Hauge Jensen som ny CEO for Blue Vision koncernen. Peter
Hauge Jensen kommer fra en stilling som adm. direktør hos 3x34 Transport a.m.b.a., et stærkt
voksende selskab med store ambitioner, og direktør i Heartcare ApS. Bestyrelsesformand for
Blue Vision A/S, Nicolai Kærgaard, fortsætter i selskabet som en del af ledelsen.
Nicolai Kærgaard udtaler: ”Det glæder mig utrolig meget, at vi har kunnet tiltrække en kapacitet
som Peter. Peter har haft ansvar for større organisationer i Danmark, bl.a. hos Telia, og har
yderligere lært om kundefokus, da han var ansvarlig for et call center hos Berlingske Media A/S”.
Nicolai Kærgaard fortsætter: ”Den rolle man har som adm. direktør er anderledes i forskellige
faser af en virksomheds liv. Jeg kan konstatere, at den rolle der forventes af en adm. direktør i en
virksomhed af Blue Vision’s størrelse har ændret sig. Derfor vil jeg sammen med Peter fokusere
på Blue Visions udviklingsaktiviteter”.
Peter Hauge Jensen udtaler: "Jeg er naturligvis meget glad og stolt over at have fået opgaven
med at tage Blue Vision videre til næste niveau. Blue Vision er et selskab med en meget stærk
aktionærbase i Danmark, og jeg glæder mig til at udnytte mine erfaringer fra bl.a. drift, salg og
virksomhedsopkøb til at skalere forretningen yderligere i de kommende år”.
Peter Hauge Jensen starter i rollen i dag.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Nicolai Kærgaard på mobil nr. +45 26 22
99 11.
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