
Pressemeddelelse:

Intelligent Systems vokser ud af 
rammerne
Medarbejderantallet hos softwarevirksomheden Intelligent 
Systems stiger og virksomheden flytter ind i det tidligere Trip 
Trap på havnen i Hadsund

Intelligent Systems vokser og flytter derfor ind i nye, større lokaler i det tidligere Trip Trap, 
da virksomhedens nuværende lokaler på Østre Allé 16 i Hadsund er blevet for trange og der 
er behov for plads til den forventede vækst. ”Vi har store forventninger til, at vi i de næste 
år vil blive flere og flere medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at de fysiske rammer følger 
med,” fortæller direktør for Intelligent Systems, Niki Nicolas Grigoriou. ”Vi får flotte og 
spændende lokaler med masser af historie, og vi ser frem til at sætte vores præg på 
havnefronten i Hadsund.”

De karakteristiske røde træbygninger på havnen har igennem mange år sat Hadsund på 
landkortet, og efter Trip Trap flyttede til Aalborg sidste år, er bygningerne nu lavet om til 
erhvervslejemål for små og mellemstore virksomheder. 
Intelligent Systems vil være med til at sætte gang i Erhvervshuset Ved havnen, når de som 
én af de første lejere, flytter ind i lokalerne. Intelligent Systems bliver nabo til den 
velbesøgte Restaurant Da Vinci, og Intelligent Systems har planer om at være med til at 
skabe fornyet liv på havnen. 

Fakta
Intelligent Systems er på plads på det nye kontor d. 18. februar 2013.

Den nye adresse er:
Intelligent Systems A/S
Havnevej 11
DK-9560 Hadsund
Denmark 
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Downloads
Download bl.a. pressemeddelelse som PDF og fotomateriale her:

http://www.intelligentsystems.dk/da/presse 
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Billedtekst: Intelligent Systems A/S flytter ind i nye lokaler på havnen i Hadsund
Ophavsret: Intelligent Systems A/S

Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt:

Niki Nicolas Grigoriou
CEO / Software Architect
Tlf. +45 2045 6039
e-mail: nng@intelligentsystems.dk

Pia Bach Danielsen
Sales- & Marketing Assistant
Tlf. +45 2464 4157
e-mail: pda@intelligentsystems.dk 

Intelligent Systems A/S
Østre Allé 16
DK-9560 Hadsund
Danmark
Tlf. +45 7020 2275
e-mail: info@intelligentsystems.dk
web: www.intelligentsystems.dk
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