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Freemelt växlar upp - utser Daniel Gidlund till 
ny VD

Nasdaq First North-listade Freemelt - vars banbrytande lösningar skapar nya förutsättningar för 
snabb tillväxt och utveckling inom 3D-printing - har utsett Daniel Gidlund till ny vd. Daniel Gidlund 
kommer närmast från Sandvik Mining & Rock Solutions i rollen som Vice President Sales, Division 
Parts & Services. Han ersätter grundaren Ulric Ljungblad, som på eget initiativ lämnar vd-posten. 
Ulric Ljungblads nya position i bolaget är CIO, Chief Innovation Officer. Daniel Gidlund tillträder 
tjänsten den 18 Oktober.

Daniel Gidlund har fram till nu haft ett flertal ledande internationella positioner på Sandvik sedan 
2008, samtliga med fokus på internationell tillväxt. Daniel Gidlund har också gedigen erfarenhet av 
företag- och ledarskapsutveckling, bland annat från rollen som vd för en startup inom 
telekombranschen samt ytterligare åtta år av affärsutveckling inom telekom.

”Freemelts utveckling har varit fantastisk och potentialen framöver är stor. Styrelsen är mycket nöjd 
med det jobb Ulric Ljungblad har gjort som vd. Nu när Freemelt går in i en ny fas, med starkare 
inriktning mot industrialisering, instämmer vi med Ulric Ljungblad i att det nu är lämpligt att tillsätta 
en ny vd med stor erfarenhet från ledarskap inom avancerad industriell verksamhet. Daniel Gidlund är 
en mycket stark kandidat för detta uppdrag som vi är mycket glada att välkomna som ny vd för 
Freemelt.” säger Carl Palmstierna, ursprunglig investerare och styrelseordförande i Freemelt och 
avslutar: 

”Vi är också mycket nöjda med att Ulric Ljungblad kommer att fortsätta jobba i en central roll inom 
teknik och innovation som CIO, vilket kommer att vara viktigt för den framtida utvecklingen av våra 
produkter och tjänster. Utöver det har vi beslutat att nominera honom till ny styrelseledamot för inval 
på nästa företagsstämma, vilket han har accepterat.”

Det är med anledning av att Freemelt växer och tar nya positioner på marknaden för 3D-printing som 
vd-skiftet genomförs. Freemelt har på bara ett drygt år fördubblat antalet anställda och snabbt ökat 
försäljningen av Freemelt ONE. Det föreligger ett fortsatt behov av att expandera samt strukturera 
organisationen för att möjliggöra en storskalig leverans av maskiner och support till internationella 
kunder inom flera stora affärsområden som är på väg in i storskalig produktion med hjälp av 3D-
printing.

”Jag ser fram emot att leda och fortsätta bygga en organisation samt erbjudandet av industriella 
produkter, tjänster och mjukvaror i ett av Sveriges mest intressanta snabbt växande företag. Mitt 
uppdrag är att bygga vidare på Freemelts framgångsrika utveckling med siktet inställt på att bli en av 
de globalt ledande aktörerna inom den snabbt växande 3D-printing branschen”, säger Daniel Gidlund, 
blivande vd för Freemelt och fortsätter:
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”3D-printing i metall befinner sig i en väldigt expansiv fas där vi nu ser att många är på väg att föra 
över produktion i spännande och stora tillämpningar från traditionella tillverkningsmetoder till 3D-
printing.”

”När jag tog över som vd 2019 var vi tio anställda och vi hade just levererat vårt första Freemelt ONE-
system. Resan vi gjort under min ledning, med bland annat notering på Nasdaq First North Growth 
Market, som nu resulterat i kontinuerlig god försäljning samt ett mycket större men fortfarande unikt 
kvalificerat team på trettiofem personer har varit oerhört stimulerande och något jag är stolt över.” 
säger Ulric Ljungblad, nuvarande vd för Freemelt och fortsätter:

”Det är på mitt initiativ som förändringen sker och jag är väldigt nöjd med att lämna över till Daniel 
Gidlund. Därmed skapas rätt förutsättningar för att ta tillvara på Freemelts fulla potential. Mitt 
engagemang i Freemelt fortsätter med full kraft där jag är väldigt glad över att i min nya roll kunna 
fokusera på det som jag tycker att jag är allra bäst på – teknikutveckling, innovation och extern 
kommunikation – gentemot 3D-printing branschen.”

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Ulric Ljungblad, VD
ulric.ljungblad@freemelt.com
073-984 00 12

Om oss

Freemelt är ett högteknologiskt företag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en 
snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi möjliggör 
kostnadseffektiva utskrifter till en jämn och hög kvalité. Genom en open-sourcelösning ges 
förutsättning för en kraftig tillväxt och expansion mot tillverkande marknader. Freemelt grundades 
2017, är listat på Nasdaq First North Growth Markets, har 34 medarbetare, huvudkontor i Göteborg 
och en tillverkningsenhet i Linköping. Läs mer på www.freemelt.com.

Denna information är sådan information som Freemelt Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-07-20 08:30 CEST.
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