
   

Semcon	  är	  en	  global	  partner	  inom	  ingenjörstjänster	  och	  produktinformation.	  Vi	  har	  3	  000	  medarbetare	  med	  djup	  erfarenhet	  från	  många	  
olika	  branscher.	  Vi	  utvecklar	  teknik,	  produkter,	  anläggningar	  och	  informationslösningar	  utmed	  hela	  utvecklingskedjan	  och	  erbjuder	  även	  en	  
mängd	  tjänster	  och	  produkter	  inom	  bland	  annat	  kvalitet,	  utbildning	  och	  metodikutveckling.	  Semcon	  ökar	  kundernas	  försäljning	  och	  
konkurrenskraft	  genom	  innovativa	  lösningar,	  design	  och	  genuin	  ingenjörskonst.	  Koncernen	  har	  en	  omsättning	  på	  2,6	  miljarder	  kronor	  och	  
verksamhet	  på	  fler	  än	  45	  orter	  i	  Sverige,	  Tyskland,	  Storbritannien,	  Brasilien,	  Ungern,	  Indien,	  Kina,	  Spanien	  och	  Ryssland	  
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Semcon	  i	  nytt	  samarbetsprojekt	  med	  global	  tysk	  fordonsleverantör	  
	  
Projektet	  avser	  utveckling	  av	  en	  befintlig	  modell	  i	  ny	  arkitektur.	  Totalt	  kommer	  cirka	  150	  personer	  
sysselsättas	  varav	  ett	  40-‐tal	  personer	  i	  Tyskland	  och	  cirka	  110	  personer	  i	  Trollhättan.	  Projektet	  
beräknas	  pågå	  till	  slutet	  av	  2015	  i	  en	  första	  fas	  med	  möjlighet	  till	  ytterligare	  samarbetsprojekt.	  
	  
Detta	  projekt	  omfattar	  utveckling	  av	  en	  komplett	  karossöverbyggnad,	  exteriör/interiör.	  Semcon	  har	  
varit	  med	  i	  projektet	  sedan	  slutet	  av	  förra	  året.	  När	  utvecklingsfasen	  startar	  under	  det	  andra	  
kvartalet	  ökar	  bemanningen	  successivt	  för	  att	  under	  det	  tredje	  kvartalet	  totalt	  uppgå	  till	  cirka	  150	  
personer.	  Detta	  medför	  att	  Semcon	  behöver	  engagera	  ytterligare	  ett	  80-‐tal	  ingenjörer	  till	  kontoret	  i	  
Trollhättan.	  
	  
”Vi	  är	  stolta	  över	  att	  än	  en	  gång	  ha	  fått	  förtroendet	  av	  en	  av	  våra	  tyska	  fordonskunder	  att	  genomföra	  
ett	  stort	  projekt.	  Detta	  avtal	  ligger	  helt	  i	  linje	  med	  Semcons	  strategi	  att	  vara	  en	  oberoende	  partner	  
med	  kompetens	  och	  kapacitet	  att	  utveckla	  kompletta	  fordon.	  Det	  är	  vår	  kunskap	  inom	  
projektleverans,	  erfarenhet	  av	  helbilsprojekt	  men	  framförallt	  vår	  långa	  relation	  med	  kunden,	  som	  
varit	  bidragande	  faktorer	  för	  detta	  avtal.”	  säger	  Stefan	  Ohlsson,	  Affärsområdeschef	  Automotive	  R&D	  
på	  Semcon.	  	  
	  
”Projektet	  är	  naturligtvis	  viktigt	  för	  vår	  kund	  och	  för	  Semcon	  men	  också	  bra	  för	  Trollhättan	  då	  denna	  
affär	  medför	  att	  vi	  kan	  utveckla	  och	  behålla	  den	  specifika	  bilkunskap	  som	  finns	  i	  regionen.”	  avslutar	  
Stefan	  Ohlsson.	  
	  
Semcon	  har	  haft	  verksamhet	  i	  Trollhättan	  sedan	  1985	  och	  har	  en	  lång	  tradition	  av	  bilutveckling	  på	  
orten	  inom	  både	  produktutveckling	  och	  produktinformation	  men	  arbetar	  även	  med	  andra	  
industrikunder	  i	  Sverige.	  I	  dagsläget	  har	  Semcon	  i	  Trollhättan	  cirka	  90	  personer	  engagerade	  i	  olika	  
projekt.	  Semcons	  tyska	  fordonsverksamhet	  har	  idag	  mer	  än	  1	  000	  medarbetare	  och	  har	  totalt	  sett	  
ett	  stort	  rekryteringsbehov	  av	  ingenjörer	  till	  de	  olika	  verksamhetsorterna	  runt	  om	  i	  Tyskland.	  
	  
	  
	  

För	  mer	  information	  
Stefan	  Ohlsson,	  Affärsområdeschef	  Automotive	  R&D,	  Semcon,	  0736-‐840	  555	  
Anders	  Atterling,	  IR	  &	  PR	  ansvarig,	  Semcon,	  0704-‐472	  819	  
	  
	  
Informationen	  är	  sådan	  som	  Semcon	  AB	  ska	  offentliggöra	  enligt	  lagen	  om	  värdepappersmarknaden	  och/eller	  lagen	  om	  handel	  med	  
finansiella	  instrument.	  Informationen	  lämnades	  för	  offentliggörande	  den	  12	  mars	  2013	  kl.	  8:30	  


