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Emmen, Switzerland, 25 April 2019 

Media release 

 

ALSO Sweden utser ny försäljningsdirektör 
 

1 juni 2019 tillträder Fredrik Nicklasson som försäljningsdirektör hos ALSO Sweden. Han efterträder 

Lennart Fridén, som lämnar företaget efter sju års tjänst. Fredrik kommer i sin nya roll att vidareutveckla 

samarbetet med återförsäljare och affärsverksamheten, med fokus på tjänster och konsumtionstjänster 

inom IT. 

 

"Vi är mycket glada över att Fredrik accepterat vårt erbjudande. Han kommer till oss i ett avgörande skede i vår 

verksamhet: Vi omformar vår säljorganisation och investerar kraftigt i våra ICT-tjänster för att ge kunderna ett 

mervärde", säger Jorge Gállego Pérez de Larraya, VD för ALSO Sweden. “Samtidigt vill jag tacka Lennart för 

hans lojalitet och hans värdefulla bidrag till utvecklingen av företaget, från en start-up distributör till den starka 

position vi idag har på marknaden.” 

 

Fredrik Nicklasson har över 20 års branscherfarenhet inom operativ försäljning och marknadsföring inom IT-

affärsområdet. Som tidigare europeisk försäljningschef för en internationell IT-tjänsteleverantör är han förtrogen 

med distributörer, distributionskanalen och direktförsäljningsmodeller samt hårdvara, mjukvara och molntjänster. 

 

Fredrik kommer att övervaka ett expansivt team av säljare inom ALSO-organisationen som ska växa, speciellt 

med konsumtions- och lösningstjänster inom ICT och driva ett tydligt mål: att bli den ledande helhetsleverantören 

inom distribution i Sverige och Europa. 

 

Kontaktperson ALSO Sweden AB: 

Jorge Gállego Pérez de Larraya 

E-Mail:  Jorge.Gallego@also.com 

Phone: +46 768 34 00 21 

 

ALSO Sweden AB som ägs av ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Schweiz) sammanför leverantörer och 

köpare inom ICT-industrin. ALSO erbjuder mer än 550 leverantörer av hårdvara, mjukvara och IT-tjänster till över 

100 000 köpare, ett brett spektrum av anpassade tjänster inom logistik, finans och IT-tjänster samt traditionella 

distributionstjänster. ALSO utvecklar komplex IT arkitektur, erbjuder och underhåller hård-och mjukvara - till och 

med returer, rekonditionering och återbruk av IT hårdvara, som en helhetsleverantör. ALSO representeras i 18 
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europeiska länder och hade under räkensskaps året en total omsättning på cirka 9,2 miljarder euro med cirka 

4000 anställda. Majoritetsägaren i ALSO Holding AG är Droege Group, Düsseldorf, Tyskland. Ytterligare 

information finns på https://also.com 

 

Disclaimer 

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som baseras på nuvarande antaganden och 

prognoser av ALSOs ledning. Kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra omständigheter kan leda 

till väsentliga skillnader mellan de framåtblickande uttalanden som görs här och den faktiska utvecklingen, i 

synnerhet resultatet, den finansiella situationen och prestationen av vår grupp. Gruppen tar inget ansvar för att 

uppdatera dessa framtidsutsikter eller anpassa dem till framtida händelser eller utveckling. 
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