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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S                              
 
SSBV-Rovsing A/S afholder ekstraordinær generalforsamling på Selskabets adresse, 
Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den: 

5. april 2013 kl. 15.00 
 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af bestyrelsesmedlem 
 
1. Valg af bestyrelsesmedlem 
 
Som tidligere meddelt indgik SSBV-Rovsing i september 2012 aftale med SSBV om erhvervelse 
af SSBV’s produktlinje til test og simulering af satellitter – den såkaldte DSTE produktlinje. 
Selskabet erhvervede rettighederne til i alt 31 forskellige produkter. De erhvervede 
produktrettigheder fra SSBV medfører sammen med de standardprodukter, som Rovsing selv 
har udviklet over de sidste tre år, at SSBV-Rovsing besidder et næsten komplet 
produktprogram til test af satellitter. SSBV-Rovsing er dermed en ”one-stop-shop” for 
løsninger til test af satellitter. 
 
Selskabet har herefter også som tidligere meddelt ændret sin strategi, således at Selskabets 
primære fokus er salg af produkter samt løsninger opbygget af standardprodukter til det 
globale rumfartsmarked og ikke kun som hidtil til det europæiske institutionelle marked 
(European Space Agency markedet).  
 
Bestyrelsen ønsker derfor at forstærke sine kompetencer inden for global produktsalg og 
markedsføring og foreslår derfor, at bestyrelsen udvides med Karl Kristian Hvidt Nielsen, som 
har en imponerende baggrund inden for dette område. 
 
Om Karl Kristian Hvidt Nielsen kan oplyses: 
 
Fødselsdato: 25 januar 1964 
 
Uddannelse: Civilingeniør (E) fra Danmarks Tekniske Universitet, 1987 
  HD i afsætning fra Copenhagen Business School, 1992 
  Diverse kurser fra IMD i Lausanne of INSEAD 
 
Nuværende 
ansættelse: Adm. direktør i Topsil Semiconductor Materials A/S 
 
Tidligere 
ansættelser: Adm. direktør i Bang og Olufsen A/S, 2008-2011 
  Adm. direktør i Bruel & Kjær A/S, 2001-2008 
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  VP, R&D and Marketing i Bruel & Kjær A/S, 2000-2001 
  VP, R&D i Bruel & Kjær A/S, 1999-2000 
  Director, Business Development, Bruel & Kjær A/S, 1998-1999 
  Director, R&D and Marketing I Dan Net A/S, 1996-1998 
  Manager, Software development i i-data International, 1987-1996 
 
 
Om SSBV-Rovsing 

SSBV-Rovsing A/S leverer produkter, løsninger, software og tilknyttede services primært til 
rumfartsindustrien. 
 
Selskabets hovedaktiviteter er: 

 Leverance af et næsten komplet spektrum af produkter samt løsninger opbygget af 
standardprodukter til test af satellitter. Disse produkter og løsninger anvendes til 
elektrisk- og funktionel test af satellitter, satellit delsystemer samt moduler, der 
indbygges i satellitter. 

 Leverance af softwareløsninger, herunder kritisk software. 

 Uafhængig verificering og validering (ISVV) af kritiske software systemer (f. eks. kritisk 
software udviklet af tredjepart til satellitter og rumtransportsystemer). 

 Udvikling af højpålidelige og nøjagtige navigationssoftware produkter. 

 Lokal ingeniørbistand inden for kvalitetssikring, konfigurationskontrol, 
softwareudvikling samt software validering. 
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Yderligere oplysninger 
 
Søren A. Rasmussen, adm. direktør 
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