
Waystream anställer Country Manager för Tyskland, Österrike och Schweiz
Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur såsom switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, fortsätter att
expandera internationellt och har anställt Ulrich Hammerschmidt som landschef för DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).

Ulrich Hammerschmidts roll på Waystream innebär att han är ansvarig för DACH-regionen och blir den primära kontaktytan för operatörer och företag som
vill dra nytta av Waystreams expertis inom att bygga pålitliga, kostnadseffektiva och framtidssäkra nätverk.

“Vi är väldigt glada över att Ulrich Hammerschmidt börjar hos oss på Waystream. Hans erfarenhet från stora globala IT-företag och telekomoperatörer i
kombination med en bevislig förmåga i att initiera och underhålla kundrelationer kommer komma väl till pass i vårt arbete att stärka vår position i den viktiga
DACH-regionen. Tyskland är exempelvis Europas största och världens fjärde största bredbandsmarknad, säger Johnny Hedlund, vd på Waystream.

Ulrich Hammerschmidt har cirka 20 års erfarenhet från den globala IT- och telekombranschen. Under sin karriär har han arbetet med och för stora operatörer
och små och medelstora tjänsteleverantörer och hans fokus har alltid varit att skapa långsiktiga kundrelationer. Ulrich Hammerschmidt kommer senast från
i2i Associates, som är ett specialistföretag inom affärsutveckling och innovation för ICT-företag, där han var Managing Partner. Innan dess arbetade han på
Deutsche Telekom och Telekom Austria.

Efterfrågan på snabbt och stabilt internet, där fiber anses vara den bästa och mest framtidssäkra uppkopplingen, ökar kraftigt. I Europa förväntas
marknaden för fiber att fördubblas under kommande tre år. Beräkningar visar att antalet anslutningar till fibernät kommer uppgå till cirka 62 miljoner, vilket
motsvarar drygt 20 % av Europas hushåll, år 2019. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Johnny Hedlund, VD Waystream 
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29 
E-post: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det
möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är
smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.


