
Nexcom henter ny CFO fra SimCorp og
sætter strukturen til videre vækst
Nexcom udnævner Carolina de  Biagio  til  Chief  Financial  Offer, dermed erstatter hun
Peter Hauge Jensen som fratræder rollen. Carolina kommer med en solid kompetence,
med sin internationale baggrund og erfaring med international vækst, passer hun perfekt
til teamet i Nexcom.

Carolina de Biagio er udannet Cand. Merc. Applied Economics and Finance fra CBS, er
Chartered Certified Accountant og har dertil en bachelor i Business Administration fra
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, og har med 12 års erfaring fra SimCorp en
bred erfaring fra roller indenfor finansiel controlling fra samme branche.

Med en opvækst i Brasilien, bliver Carolina den 10. nationalitet i Nexcom.

”Vi står i Nexcom med en klar opgave om at vækste internationalt, og Carolina vil i sin rolle
være vigtig for at vi igennem denne proces og forbliver en effektiv forretning” – Rolf Adamson,
CEO Nexcom, ”Vi er rigtig glade for at Carolina tiltræder på netop dette tidspunkt i vores
vækstrejse og kunne med det samme se hvordan hun passer ind i vores i forvejen internationale
team”

Nexcom har en klar strategi for at vækste kraftigt internationalt de næste 3 år. For at fokusere,
understøtte og øge aktiviteterne omkring væksten, er der samtidigt sat en klar ny struktur fra
ledelsens side, der indebærer:

• CEO, Rolf Adamson vil stå for den øgede fokus på international vækst, og vil derfor
indtil videre også vil varetage rollen som Chief Sales Officer

• CFO,  Carolina  de  Biagio vil  fokusere  på  især  de  internationale  enheder,  samt
effektivisering og simplificering af interne processer

• Chief Customer Engagement Officer, Gena Speakmon vil udbygge og vedligeholde de
langsigtede kunderelationer, samt tilsikre at al fremtidig produktudvikling fortsat sker i
samarbejde med selskabets kunder

• Head of Marketing, Josefine Harder Jensen vil stå for at ensarte marketing aktiviteter
og sikre en markant udvikling i selskabets globale profil

• CTO, Iain Ironside vil tilsikre levering af nye AI baserede produkter, samt support af
eksisterende løsninger

”Vi har skulle se på hvordan vi bedst understøtter og driver vækst processen videre i selskabet.
I takt med øget vækst er der risiko for øget kompleksitet, det imødekommer vi ved at bevare en
simpel og tydelig struktur indenfor både ledelsen og resten af organisationen” – Thomas
Honoré, Bestyrelsesformand i Nexcom.
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Nexcom er en ”Software as a Service” (SaaS) virksomhed, der udvikler og leverer
softwareplatforme til automatisering og forbedring af primært store B2C virksomheders
kundeservice. Vores tilgang er baseret på at udnytte styrken i banebrydende teknologier som
software-robotter, machine learning og AI kombineret med en praktisk og pragmatisk
tankegang, som vi har udviklet gennem mange års arbejde for store virksomheder og førende
globale organisationer.
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