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Martin Granlund utses till ny CFO på Freemelt

Nasdaq First North-listade Freemelt – vars banbrytande lösningar skapar nya förutsättningar för 
snabb tillväxt och utveckling inom 3D-printing – utser Martin Granlund till ny CFO. Martin Granlund 
har gedigen erfarenhet av finansbranschen, bland annat från SEB, Nasdaq OMX och som CFO på 
Nederländska TOM, The Order Machine. Han tillträder befattningen under mars, 2023 och tar plats i 
bolagets ledningsgrupp.

Martin Granlund har haft framträdande positioner inom ekonomi- och finanssektorn sedan 1999. 
Under sin tid på Nasdaq OMX ansvarade han bland annat för erbjudandet på de nordiska 
derivatmarknaderna. Martin Granlund kommer närmast från Riksgälden i rollen som krisplanerare för 
banksektorn.

”Jag tilltalas mycket av den fas Freemelt befinner sig i just nu. De har en bevisat bra teknologi och har 
på kort tid etablerat en stark position inom 3D-printing, och är nu på väg att ta nästa steg i bolagets 
uppskalnings- och tillväxtresa. Där kommer mina tidigare erfarenheter kunna bidra till den fortsatta 
utvecklingen”, säger Martin Granlund, tillträdande CFO på Freemelt.

Martin Granlund tillträder tjänsten i mars 2023 och efterträder Jonas Fogelberg, som agerat interim 
CFO under 2022.

”Martin Granlunds gedigna erfarenheter från finans- och ekonomisektorn, tillsammans med hans 
entreprenörsanda och engagerande ledarskap, kommer vara värdefullt i arbetet med vår snabba 
expansion och fortsatta kommersialisering samt industrialisering av Freemelt. Vi välkomnar Martin 
till Freemelt-teamet”, säger Daniel Gidlund, Freemelts vd.

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Gidlund, VD
daniel.gidlund@freemelt.com
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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