
 

 

 

Dedalus Group: Peter Gille er udnævnt til General Manager for Dedalus 
region North   

  
 
Milano den 1. juli 2022 - Dedalus Group, som er Europas førende leverandør af 
softwareløsninger inden for sundhedspleje og diagnostik og en af verdens største 
indenfor sit område, meddelte i dag, at Peter Gille er blevet udnævnt til General 
Manager for Dedalus region North. Peter Gille får ansvar for Danmark, Sverige, 
Norge, Finland, Holland og Belgien med fokus på at fremme digitalisering af 
offentlige og private sundhedssystemer. 
  
Peter har mere end 30 års erfaring fra softwareindustrien med ledende roller i 
virksomheder såsom Oracle, Nexus og Cambio. I sin seneste rolle som CEO for 
Cambio hjalp han virksomheden med at blive førende i Norden inden for e-
sundhed. I de 6 år, han var ansat som CEO for Cambio, ekspanderede 
virksomheden fra 300 til 750 ansatte, mens indtægterne mere end tredobledes.   
  
I løbet af de ni år som leder af Nexus, en softwarevirksomhed inden for 
informationssikkerhed, drev han virksomheden til at blive førende inden for 
identitetsstyring med kunder i hele verden.  
  
I Oracle bestred han forskellige lederstillinger både internationalt og i Sverige i tolv 
år.  
  
"Jeg er stolt over at blive en del af ledelsesteamet i Dedalus med ansvar for 
virksomheden i Norden, Holland og Belgien", fortæller Peter Gille. "Jeg mener, at 
Dedalus er den eneste ægte europæiske globale virksomhed, der kan udfordre 
markedets internationale aktører. Jeg ser frem til at udvikle Dedalus-
virksomheden i min region og bidrage til Dedalus' fortsatte fremtidige succes."  
  
"Vi er utrolig glade for at meddele, at Peter Gille er blevet udnævnt til General 
Manager for region North. Vi er sikre på, at han vil bidrage med sin ekspertise og 
erfaring til teamet, hvilket giver os mulighed for yderligere at styrke vores position 
i Europa,  fortæller Andrea Fiumicelli, CEO for Dedalus Group.  
"Vi forpligter os på at styrke vores position i Nordeuropa, og derfor repræsenterer 
denne nyudnævnelse endnu et afgørende skridt i vores beslutning om at investere 
yderligere i vores lederskab", supplerede Hans Vandewyngaerde, Regional 
President for Dedalus. 
 
 
OM DEDALUS 
Dedalus Group er Europas førende leverandør af softwareløsninger inden for sundhedspleje og diagnostik, 
som på globalt plan understøtter den digitale transformation af 6.300 hospitaler og 5.700 laboratorier og 
anvender sine løsninger til mere end 540 millioner mennesker. Dedalus understøtter hele kontinuummet af 
sundhedspleje og tilbyder åbne standardbaserede løsninger til hver enkelt aktør i sundhedsvæsenets 
økosystem med fokus på at levere bedre sundhedspleje på en sundere planet. 

 
Du kan få mere at vide på www.dedalus.com 
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