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Stockholm, 14/02/2018

DigiPlex stärker ledningsgruppen för att möta snabb tillväxt
- Utser ny Head of Operations och Chief Strategy Officer
DigiPlex, den nordiska ledaren inom innovativa och hållbara datacenter rustar för tillväxt.
För att möta ett ökat marknadsintresse och kundinflöde, och som ett led i sin fortsatta
tillväxt, tillkännager DigiPlex idag ett antal ledningsförändringar.
-

På DigiPlex tittar vi alltid på nya sätt att förbättra vår verksamhet och att stärka vår ledande
marknadsposition. Som ett led i vår tillväxtstrategi tar vi hela tiden olika steg för att kalibrera
och optimera vår organisation. Dagens tillkännagivande visar på viktiga steg vi tar för att
driva nästa fas av DigiPlex’ tillväxt, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

Halvor Bjerke, tidigare Operations Director för Norge, blir nu Head of Operations och kommer att
leda DigiPlex prisbelönta verksamhet och team i Norden. Halvor startade på DigiPlex i augusti
2017 och har lång och bred erfarenhet inom IT-tjänster, datacenter och molnindustrin från
ledande seniora roller på IBM, Cap Gemini, Amedia Technology och DNB. Halvor värvades till
DigiPlex från IBM’s Cloud Services i Norge där han var datacenterchef för IBM Cloud.
Fredrik Jansson, utses i tillägg till sin nuvarande roll som Chief Marketing & Communications
Officer, även till företagets första Chief Strategy Officer. I sin nya roll blir Fredrik ansvarig för att
definiera och ansvara för alla aspekter av företagets bolagsstrategi och marknadspositionering.
Fredrik startade på DigiPlex i oktober 2016 och under hans ledarskap har DigiPlex mottagit flera
erkännanden för en snabb marknads- och kommunikationstransformation. Arbetet har resulterat i
flertalet nomineringar för branschpriser så som “Marketing Team of the Year” och
“Communications Team of the Year”. Fredrik värvades till DigiPlex från Tata Consultancy
Services, där han var Chief Brand Officer över 21 europeiska marknader.
Ytterligare ledningsförändringar inkluderar Dan Oldham, Chief Operating Officer, som utöver att
vidareutveckla och säkra högsta kvalitets och serviceleverans för nyckelkunder, nu även kommer
ansvara för att utveckla professionaliseringen av företagets pre-sales arbete, och Daniel Joyce,
Chief Development Officer, tar ett ökat samordningsansvar för företagets datacenter strax norr om
Stockholm.
DigiPlex prisbelönta anläggning i Upplands Väsby är Sveriges säkraste kommersiella datacenter
där den fysiska säkerheten är det mest påtagliga vid ett besök. Det första som möter besökaren är
ett dubbelt staket med 24/7 övervakning. Därefter passerar man mångfaldiga lager av skalskydd
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inklusive fordons- och personslussar. Det ISO-certifierade datacentret är även utrustat med det
allra senaste inom brandskydd och driftsäkerhet för att garantera 24/7-drift utan störningar.
DigiPlex representerar den nya generationen datacenterleverantörer som hjälper företag både att
maximera besparingar genom innovation samt att minska sitt koldioxidavtryck och miljöpåverkan.
DigiPlex datacenter drivs uteslutande på förnybar el och anläggningen i Upplands Väsby är ett av
världens mest gröna och energieffektiva datacenter. DigiPlex har vunnit en rad utmärkelser för sitt
omfattande innovations- och miljöarbete.
På det prestigefyllda Datacloud Europe Monaco fick DigiPlex nyligen motta ”Data Centre Above
and Beyond Award”. Företaget blev som enda Nordiska bolag med på CIO Reviews lista ”20 Most
Promising Data Center Solution Providers 2017” och man fick även miljöpriset “Critical
Environment Future Thinking Award” på det årliga DCD Awards.

För mer information vänligen kontakta:
Elisabeth Lennhede, Kommunikationschef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705
DigiPlex designar, bygger och driver datacenter i Norden. Företaget levererar högklassiga tjänster
till sina kunder i form av skräddarsydda, säkra och stabila driftsmiljöer med högsta möjliga
tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått förtroende i både privat och offentlig sektor,
inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella
institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el. Läs mer på
https://www.digiplex.com

