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Fra dansk til nordisk og baltisk direktør
Af Peter Møller Christensen

Begynder man at taste Peter Perregaards navn ind i et 
Google-søgefelt, tilbyder søgemaskinen allerede halv-

vejs gennem efternavnet tre mulige forslag: ”Peter Perre-
gaard EMC”, ”Peter Perregaard fyret” og ”Peter Perregaard 
Oracle”. Det er den samme Perregaard, der er tale om, men 
hvor de to sidstnævnte forslag hænger uløseligt sammen, er 
det første det mest aktuelle.

Amerikanske EMC, som er én af de store leverandører af 
datalagringssystemer til virksomheder og datacentre, skulle 
vise sig at være den virksomhed, som for alvor har taget den 
driftige Perregaard til sig på baggrund af de styrker, han 
utvivlsomt besidder, og som gennem årene er kommet en 
række internationale it-selskaber til gode.

Efter knapt to et halvt år i direktørstolen for EMC’s danske 
del har selskabets vesteuropæiske topchef, Jacques Bosc-
hung, forfremmet Peter Perregaard, 53 år, til stillingen som 
chef for EMC i Norden og de baltiske lande, som afløser for 
Robert Ekström.

Mest tilfredse arbejsstyrke
”Peter Perregaard har sammen med det danske team været 
igennem en fantastisk udvikling siden februar 2013, hvor han 
kom om bord. Vi har set en markant forøgelse af EMC Dan-

marks markedsandel, et stort fokus på kundetilfredshed og en 
udvikling af den danske organisation, som i foråret blev kro-
net med titlen som den mest tilfredse globale arbejdsstyrke 
i EMC’s interne Great Place To Work-
undersøgelse. Jeg er overbevist om, 
at den succes, Peter har skabt qua 
sit lederskab i Danmark, nu vil 
blive gennemført for hele den 
nordiske og baltiske region,” 
siger Jacques Boschung i for-
bindelse med udnævnelsen.

Tilbage i 2004 gled Perre-
gaard dog i sin selvsikkerhed, 
da det amerikanske it-selskab 
Oracle fyrede og bortviste ham, 
angiveligt for at have skjult 
millionbilag for på 

den måde at pynte på Oracles danske regnskab. Perregaard 
var i mellemtiden også her blevet forfremmet - til chef for 
Oracles europæiske teknologiforretning - men den ultrahur-
tige exit for Perregaard og den daværende salgsdirektør var 
begrundet i forhold i Oracles danske regnskab for året før.

Slæbte Oracle i retten
Bedre blev det ikke for Perregaard, da han slæbte sin tid-
ligere arbejdsgiver i retten for uberettiget afskedigelse 
og bortvisning. Østre Landsret frifandt nemlig Oracle i 
samtlige påstande, som Perregaard havde nedlagt.

Den bratte afsked og efterfølgende retssag resulterede 
i, at store internationale it-selskaber ikke ligefrem stod i 
kø for at hyre den detroniserede Oracle-direktør.
I første omgang fik Perregaard derefter ansættelse som 

viceadm. direktør i vennen Per Tejs Knudsens software-
selskab Cbrain, inden han et par år senere kunne sætte sig 

i direktørstolen for den danske del af det norske 
Software Innovation. Efter fire år her koncen-

trerede han sig i halvandet år om sit eget Per-
regaard Consulting, indtil EMC meldte sig i 
begyndelsen af 2013.

Inden jobbet hos Oracle arbejdede Per-
regaard i ni år for IBM, dels i Danmark, dels 
i Paris.

pmc@borsen.dk

UDNÆVNT

FYLDER ÅR

Gina Liisborg

60Gina Liisborg, sek-
torformand hos fag-

foreningen og a-kassen FOA, 
fylder 60 år i morgen. Hun er 
oprindeligt uddannet slagter, 
men blev i 1986 valgt til næst-
formand for det daværende 
Husligt Arbejder Forbund 
i Køge. I 2008 blev hun valgt 
til formand for FOA’s kost- og 
servicesektor. Gina Liisborg er 
endvidere medlem af en række 
erhvervs- og efteruddannel-
sesudvalg.

NaVNE

Troels Myram

Troels Myram, adm. direktør 
hos Dansksimulatoren Aps, 
har modtaget 1.990.400 kr. 
fra Trygfonden. Donationen 
skal gå til at videreudvikle det 

it-baserede læringsværktøj 
Kommunikationssimulatoren 
(Komsim), der har til formål 
at hjælpe mennesker, som har 
fået en hjerneskade, med at 
genoptræne de sproglige kom-
petencer. Projektet gennem-
føres i et samarbejde mellem 
Dansksimulatoren Aps, Center 
for Kommunikation og Vel-
færdsteknologi under Region 
Syddanmark, Videncenter for 
Integration under Vejle Kom-
mune samt forskningsmiljøet 
omkring logopædi på Syd-
dansk Universitet.

I NYE JOB

Frederik  
Scholten

Frederik Scholten, 38 år, er 
ansat som head of marcom for 
privatmarkedet hos teleselska-
bet 3. Han er uddannet bach.
scient.it. fra Aalborg Univer-
sitetet og kommer fra en stil-
ling som kontaktdirektør hos 
mediebureauet Mediacom. 
Tidligere har han været ansat 
som group account director 
hos mediebureauet IUM. Fre-
derik Scholten kommer i sin 
nye stilling til at indgå i leder-
gruppen for Consumer Market 

og vil samtidig blive ansvarlig 
for marketingteamet.

Kim Slotmand 
Jensen

Karen Noer

Asger  
Wahlquist 
Petersen

Rie Reinhardt 
Jensen

Rådgivningsvirksomheden 
Alectia har ansat nye medar-
bejdere i sin afdeling i Virum. 

Kim Slotmand Jensen er an-
sat som site manager i Con-
struction Management. Han er 
uddannet bygningskonstruk-
tør fra Byggeteknisk Højsko-
le (BTH) og har tidligere været 
ansat hos entreprenørkoncer-
nen MT Højgaard og Køben-
havns Byggestyring. Karen 
Noer er ligeledes ansat som 
site manager i Construction 
Management og er tilknyttet 
afdelingen Byggeledelse. Hun 
er uddannet maskintekniker 
fra 1998 og har tidligere været 
en del af projekter som Billund 
og Kastrup Lufthavn, Opera-
huset og overdækning af taget 
på Parken. Senest har Karen 
Noer været ansat i et ventila-
tionsfirma. Asger Wahlquist 
Petersen er ansat som BIM 
supervisor og er tilknyttet af-
delingen BYG Projektchefer 
& IKT. Han er uddannet byg-
ningskonstruktør fra Køben-
havns Erhvervsakademi i 
2010 og har blandt andet været 
ansat som bygningskonstruk-
tør hos ingeniørvirksomheden 
Rambøll fra 2012 til 2015. Rie 
Reinhardt Jensen er ansat 
som teknisk designerelev og 
er tilknyttet afdelingen Vand, 
Miljø og Energi. Hun har tidli-
gere været ansat som studine 
hos Solrød Kommune, Solrød 
Spildevand og Greve Solrød 
Forsyning.

Carsten Berg Kjeldsen, 47 
år, er ansat som ny adm. di-

rektør hos it-virksomheden 
Careitec. Han er uddannet 
cand.merc. i administration 
og finans fra Aarhus Univer-
sitet og har desuden en MBA 
fra Henley. Senest kommer 
han fra en stilling som øver-
ste ansvarlig for Premier Sup-
port med ansvar for Danmark 
og Island hos Microsoft. 
Tidligere har Carsten Berg 
Kjeldsen haft forskellige le-
dende stillinger hos blandt 
andet it-virksomheden IBM.

Johannes 
Overgaard

Johannes Overgaard, 60 år, er 
ansat som chefkonsulent hos 
ingeniørvirksomheden Niras 
i Aalborg. Han har 35 års erfa-
ring som rådgivende ingeniør 
og var i perioden fra 1990 til 
2012 selvstændig i ingeniør-
firmaet Korsbæk & Partnere, 
hvor han var direktør fra 2007 
til 2012, før firmaet blev solgt 
til ingeniørvirksomheden Or-
bicon, hvor han efterfølgende 
blev chefkonsulent. Han er re-
gistreret energisynskonsulent 
og har erfaring med energi- og 
bygherrerrådgivning samt in-
dustrisymbiose. Desuden har 
Johannes Overgaard haft flere 

bestyrelsesposter, blandt an-
det i Foreningen for Rådgi-
vende Ingeniører (FRI) og DI 
Videnrådgiverne.

Micky Fridthjof

Micky Fridthjof, 33 år, er an-
sat som mediekonsulent hos 
annoncebureauet Nichehu-
set. Han kommer senest fra 
en stilling som event business 
executive hos it-virksomheden 
Conferize og har blandt andet 
tidligere været ansat som chef 
hos teleselskaberne Telia og 3. 
I sin nye stilling bliver Micky 
Fridthjof ansvarlig for nysalg 
af bannerannoncer for virk-
somhedens kunder og rådgiv-
ning af eksisterende kunder 
om marketing, kampagner og 
annoncestrategi.

André Jørgensen er ansat 
som senior specialist hos it-
virksomheden Netcompany. 
Gennem de seneste ti år har 
han arbejdet med test og kvali-
tetssikring på større it-projek-
ter. I sin nye stilling kommer 
André Jørgensen til at varetage 
opgaver inden for test og kva-
litetssikring samt konfigurati-
ons- og releasestyring.


