
 

 

 

Pressmeddelande	2019-07-25	
 

Unibaps VD Fredrik Bruhn erkänd som en av de mest inflytelserika 
globala ledarna som förnyar den moderna organisationen genom 
digital transformation  

SILICON VALLEY, Kalifornien - 24 juli 2019 - Constellation Research, Inc. tillkännagav sin tredje årliga 
Business Transformation 150 (BT150), en elitlista över de ledande globala cheferna som leder 
innovativa affärstransformationsinsatser inom sina organisationer och i år finns Unibaps VD Fredrik 
Bruhn med på listan.  Det prestigefyllda erkännandet kommer att firas vid Constellation's 
Connected Enterprise i november vid Ritz Carlton, Half Moon Bay, Kalifornien, USA. 
 
BT150 uppmärksammar världens mest inflytelserika ledare inom olika branscher, inklusive underhållning, 
finansiella tjänster, sjukvård, högre utbildning, rymd, tillverkande industri, läkemedel, offentlig sektor, 
detaljhandel och sport, för att nämna några. 
 
När digital transformation utvecklas till ett normaltillstånd måste organisationer och företag fokusera och 
arbeta hårt för att skapa verklig effekt. Namngivna ledare visar spetskompetens i att hantera dessa 
utmaningar samtidigt som de gör det möjligt för deras team att lyckas genom att skapa nya exponentiella 
affärsmodeller, en nyckelutmaning för år 2020. 
 
Dessa ledare har byggt team som kan navigera i ständig förändring, finansiera innovation och bygga nya 
affärsmodeller som förnyar den moderna organisationen. Deras berättelser speglar branschens behov och 
illustrerar kombinationen av talang, ledarskap, affärssyn, teknik och exekvering i en tid med växande 
digital mognad. 

Hela listan https://www.constellationr.com/business-transformation-150/2020 

- Jag är otroligt hedrad och överraskad över att få detta fina erkännande säger Dr Fredrik Bruhn, VD för 
Unibap. Det ger tillgång till ett mycket relevant nätverk och skapar goda möjligheter för Unibap. Det är 
viktigt att diskutera vilken typ av samhälle AI kan hjälpa till att skapa och uppmärksamma de faror som 
kan uppstå om vi inte diskuterar detta. Jag är stolt över det arbete vi gör vid Unibap, både vår teknik, hur 
vi arbetar med våra talanger, hur vi bidrar för att skapa kännedom om de viktiga samhällsfrågorna och 
skapar nya exponentiella affärsmodeller. 
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För mer information, kontakta  

VD Fredrik Bruhn 
ceo@unibap.com 
+46 707 83 32 15 



 

 

Kort om Unibap 

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap 
digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination 
med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter 
från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och 
robotiklösningar. Unibaps ledningssystem för kvalitet är ISO 9001:2015 certifierat av RISE. 

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.  

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser. 

Kort om Constellation Research Inc.  

Constellation Research, är en prisbelönat futuristisk Silicon Valley-baserad analytikerfirma som arbetar 
med innovationsrådgivning för ledare och organisationer som navigerar bland utmaningarna som nya 
affärsmodeller och digital transformation. Till skillnad från äldre analytikerfirma arbetar Constellation 
nära lösningar, partners och Constellation Executive Network, ett nätverk av innovativa inköpare, ledare 
och styrelser. för att leda och utmana inom områdena teknik och företagsforskning och vad kunderna 
behöver för att uppnå värdefulla affärsresultat. 
 
https://www.constellationr.com/about 

 

 


