
 
 
  
 

 
 

Knowit startar danskt bolag för beslutsstöd 
  
  
Knowit stärker sin verksamhet inom beslutsstöd genom att starta Knowit Decision 
Danmark i Köpenhamn från och med den 1 januari 2015. Bolaget är från start partner 
med SAS Institute, världens ledande programvaruleverantör inom big data och 
business intelligence. Jim Nielsen som har utsetts till vd för bolaget har varit chef på 
SAS Institute i Danmark och kommer närmast från konsultbolaget Wilke. 
 
Knowit har som mål att bli 40-50 medarbetare inom de närmaste fem åren och vara en av de 
mest kompetenta inom områdena big data, business intelligence, analys och stöd i att 
omvandla beslut till handling för sina uppdragsgivare. 

– Big Data har blivit det nya fokusområdet i styrelserummen. Varför? Människor måste ta 
mer och mer riskfyllda beslut. Att minska osäkerheten i dessa beslut efterfrågas som aldrig 
förr. Antaganden ersätts med fakta på alla nivåer i organisationen. Intelligens har blivit den 
nya valutan i modernt ledarskap: Processer och teknologier som ger kunskap är skillnaden 
mellan framgång och motgång, säger Jim Nielsen, vd för Knowit Decision Danmark. 

Knowit är sedan många år en ledande partner till SAS Institute i Norge och Sverige. Den nya 
satsningen kompletterar den befintliga verksamheten såväl inom området som i Danmark. 
Det är Knowits ambition att ha ett nära samarbete mellan de tre nordiska länderna. 

 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att 
skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter 
verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. 
Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. 
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige 
och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, Tyskland och Ryssland. Knowit AB 
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna 
knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Jim Nielsen, Knowit Decision Danmark, +45 21 12 21 21 
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för 
offentliggörande kl. 08.30 den 7 januari 2015. 
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