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Freemelt organiserar sig för ökat kundfokus och 
snabb global tillväxt

Freemelt – noterat på Nasdaq First North – fortsätter bolagets snabba utveckling som en ledande 
leverantör av kraftfulla 3D-skrivare. Som ett led i detta bygger bolaget upp en regional försäljnings- 
och serviceorganisation, vilket innebär att Freemelt kommer att utse chefer för de tre regionerna: 
Nordamerika, EMEA och APAC.

Först ut är Eric Bert som har anställts som regionchef för den nordamerikanska verksamheten. Han 
har mer än 35 års erfarenhet av disruptiva teknologier, inklusive 15 år i ledande kommersiella roller 
inom 3D-printing. Han kommer närmast från rollen som Senior Vice President – Commercial på Inkbit.

"I linje med Freemelts kommersialiserings- och industrialiseringsresa för att bli en ledande global 
aktör inom 3D-printing kommer Freemelt successivt att expandera sin försäljnings- och 
serviceverksamhet och för att komma närmare sina kunder för att uppnå snabbare affärsbeslut, 
anpassa sig till lokala krav och för att tillhandahålla en förstklassig service", säger Daniel Gidlund, vd 
för Freemelt.

Rekryteringen av regionchefen för EMEA är pågående följt av APAC. Regioncheferna kommer att 
rapportera till Freemelts vd och ingå i företagets ledningsgrupp. I samband med denna 
omorganisation har Peter Jain, Chief Sales Officer, valt att lämna bolaget.
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070-246 45 01

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.
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