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Tidligere Codan-topchef til lille it-virksomhed 
 
Tidligere Codan-topchef Jens Erik Christensen er netop indtrådt i bestyrelsen for Hugin Expert. Den 
lille nordjyske it-virksomhed, der er en af verdens førende inden for intelligente beslutningsstøtte-
systemer, har længe stået foran det store gennembrud, men nu skal én af dansk erhvervslivs erfarne 
kræfter være med til at løfte virksomheden det sidste stykke af vejen.  
 
Aalborg, den 29. marts 2007: Efter syv år som administrerende direktør for Codan har Jens Erik Christensen 
valgt at hellige sig en bestyrelseskarriere, og det kommer nu softwarespecialisten Hugin Expert i Aalborg til 
gode. Jens Erik Christensen kommer med flere års bestyrelseserfaring fra blandt andet SAS, Falck og 
Færoya Banki, men til forskel fra de øvrige virksomheder i Jens Erik Christensens bestyrelsesportefølje har 
Hugin Expert endnu sit helt store gennembrud til gode.    
 
”Jeg er glad for alle mine bestyrelsesposter, men det er klart, at fordelen ved de mindre virksomheder er, at 
jeg er tættere på virksomhedens udvikling. Hugin er et spændende modelleringsværktøj, som jeg forventer at 
kunne være med til at gøre langt mere udbredt, særligt i den finansielle sektor”, siger Jens Erik Christensen 
og tilføjer, at Hugin også er interessant på grund af det stærke teoretiske fundament, der gør virksomheden 
til én af verdens førende. 
 
For direktør i Hugin Expert, Anders L. Madsen, er Jens Erik Christensens indtræden i bestyrelsen af stor 
betydning for Hugins fortsatte ekspansion.  
 
”Vi er meget stolte over, at Jens Erik Christensen har valgt at træde ind i virksomhedens bestyrelse. Vi ser 
det som en blåstempling af virksomheden, og det er en stor gevinst for os at kunne trække på en mand med 
hans erfaring. Vi har længe arbejdet på at få en større del af især det finansielle verdensmarked, og med 
Jens Erik Christensens navn og netværk forventer vi, at endnu flere døre vil åbne sig for os”, siger Anders L. 
Madsen. 
 
Hugin Expert blev grundlagt i 1989 og har gennem årene placeret sig som en af de største inden for 
statistiske modeller, også kaldet bayesianske net. De bayesianske net udgør teorien bag virksomhedens 
beregningsværktøj, Hugin, der hjælper virksomheder med at forudsige og beregne sandsynligheden for en 
given hændelse. I bank- og forsikringsverdenen bliver værktøjet fx brugt til risikovurdering og 
svindelefterforskning, men Hugins kunder befinder sig også i mange andre brancher som fx militæret, 
universitetssektoren, medicinalindustrien, olieindustrien, luftfart/rumfart, industriel teknik samt miljø verden 
over.  
 
Teknologien bag Hugin bygger på forskning fra Aalborg Universitet, hvor Steffen Lauritzen og David 
Spiegelhalter i 1988 offentliggjorde den bagvedliggende algoritme. I dag er Aalborg et af verdens største 
centre for forskning i og udvikling af bayesianske net. 
 
Steffen Lauritzen er i dag professor på Oxford University og formand for bestyrelsen i Hugin Expert, der ud 
over Jens Erik Christensen også består af Erik Poulsen, tidligere direktør for ErhvervsCenter Nordjylland. 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
Direktør Anders L. Madsen, tlf. 96 55 07 91 eller e-mail Anders.L.Madsen@hugin.com 
Jacob Lange, Lange PR, tlf. 20 76 30 20 eller e-mail info@langepr.dk 
 
Om Hugin Expert 
Hugin Expert er en af verdens førende udviklere af avancerede hjælpeværktøjer til behandling af usikker 
eller manglende information. Teknologien er baseret på komplekse, statistiske modeller kaldet bayesianske 
net, og Hugin Experts produkter bliver blandt andet brugt til diagnosticering, fejllokalisering og 
risikovurdering. Hugin Expert har eksisteret siden 1989 og er strategisk placeret i Aalborg, hvor 
virksomheden i samarbejde med Aalborg Universitet, som Hugin Expert oprindeligt udspringer af, har samlet 
en af verdens største kapaciteter inden for bayesianske net. Hugin Expert har en stærk international profil, 
og over 90 pct. af virksomhedens omsætning hentes på eksportmarkedet. Yderligere information findes på 
adressen www.hugin.com 

 


