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Ericsson meddelar förändring i
koncernledningen
•

Fadi Pharaon har utnämnts till Senior Vice President och chef för marknadsområde
Mellanöstern & Afrika från och med den 1 september 2019

•

Medlem i Ericssons koncernledning och rapporterar till koncernchefen

Fadi Pharaon har utnämnts till Senior Vice President och chef för marknadsområde Mellanöstern
& Afrika på Ericsson samt medlem i koncernledningen från och med den 1 september 2019, och
rapporterar till koncernchefen. Fadi Pharaon är för närvarande Vice President, Networks &
Managed Services, för marknadsområde Europa & Latinamerika.
Börje Ekholm, VD och koncernchef, säger: ”Med introduktionen av 5G går vi in i en spännande tid i
vår bransch. Våra kundrelationer blir avgörande för att bygga en stark marknadsposition i
branschens nästa utvecklingsfas. Fadi har rätt bakgrund, erfarenhet och förmåga att leda detta
marknadsområde och jag är väldigt glad att se honom kliva in i denna roll."
Fadi Pharaon säger: ”Mobilindustrin påverkar länder och industrier och med 5G kommer vi se
ytterligare nya affärsmöjliheter och innovationer på alla våra marknader. Jag ser verkligen fram
emot att ta mig an den här spännande rollen i marknadsområde Mellanösten & Afrika, och
tillsammans få arbeta med både teamet i marknadsområdet så väl som med koncernledningen.”
Fadi Pharaon har en civilingenjörsexamen i datavetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm, samt en MBA från Heriot Watt University, Edinburgh Business School, Skottland. Med
mer än 21 års erfarenhet inom Ericsson har Fadi Pharaon haft flera ledande befattningar med
försäljningsansvar på marknader i Asien, Europa, Mellanöstern och Latinamerika.
Som ledamot av Ericssons koncernledning efterträder Fadi Pharaon Rafiah Ibrahim från och med
den 1 september 2019. Som meddelats den 12 mars 2019, kommer Rafia Ibrahim att lämna sin
tjänst som Senior Vice President och chef för marknadsområde Mellanösten & Afrika den 31
augusti 2019, och ta en roll som rådgivare till vd Börje Ekholm.
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Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet
av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services,
Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att
digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons
investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan
med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm
och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

