TISKOVÁ ZPRÁVA
DNS mění strukturu vedení
Praha, 29. července 2016 – Společnost DNS a.s., přední český distributor s přidanou
hodnotou, oznamuje změny v nejvyšším vedení. Předseda dozorčí rady a klíčový akcionář
Hynek Tyl se rozhodl aktivně vstoupit do strategického směřování DNS. Firmu nyní povede
top management v čele s dosavadním obchodním ředitelem Petrem Kulišem, členem
představenstva, ve spolupráci s finančním ředitelem Františkem Kašparem, který se tak
stává dalším členem představenstva.
Hlavní strategie společnosti se zaměří na hledání nových obchodních příležitostí a maximální
propojení mezi výrobci a obchodními partnery při zajištění podpory celého portfolia produktů. Mezi
priority bude patřit oblast serverů a data storage, software a cloud, síťová infrastruktura a
bezpečnost, digitální komunikace. Díky nejširšímu portfoliu produktů na trhu budeme pomáhat
spolupracujícím partnerům k nalezení optimálního řešení při transformaci businessu do digitální éry,
od klasické IT infrastruktury směrem k hybridnímu modelu, cloudovým řešením a nasazovaní
znalostí (BI) do reálného běhu.
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O společnosti DNS
DNS je předním distributorem informační techniky a IT projektů s přidanou hodnotou, který působí na českém
trhu již 19 let. Společnost je součástí skupiny eD’ system Czech. S ročním obratem, který v loňském fiskálním
roce dosáhl přes 2 miliardy Kč, je DNS a.s. nejdůležitějším distributorem IT s přidanou hodnotou na českém
trhu s nejširším portfoliem dodávaných technologií. Jednotlivé divize společnosti DNS se zaměřují na prodej
produktů a služeb renomovaných IT firem, jako je IBM, Hewlett-Packard, DELL, Lenovo, Hitachi Data
Systems, Huawei, Microsoft, Check Point, Fortinet a další. Společnost DNS a.s. obsadila první místo v soutěži
“Český IT distributor 2015“ pořádané časopisem Reseller Magazine. Na stejné pozici se DNS a.s. umístila
v anketě „ChannelWorld Awards 2015” vyhlášované magazínem ChannelWorld. Více informací najdete na
www.dns.cz.
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