
         

          

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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Semcons	  årsredovisning	  för	  2012	  

Semcons	  årsredovisning	  för	  2012	  har	  offentliggjorts	  och	  finns	  tillgänglig	  på	  
www.semcon.com/sv/finansiellt/	  

Markus	  Granlund,	  VD	  skriver	  bland	  annat	  att	  ”När	  jag	  summerar	  mina	  första	  8	  månader	  som	  
koncernchef,	  så	  känner	  jag	  en	  oerhörd	  stolthet	  över	  det	  arbete	  våra	  3	  000	  medarbetare	  utför	  och	  
på	  det	  sätt	  som	  vi	  med	  våra	  värdeskapande	  tjänster	  och	  projektleveranser	  lyckats	  utveckla	  våra	  
kunders	  affärer.	  2012	  har	  varit	  ett	  bra	  år	  för	  Semcon	  med	  försäljningstillväxt	  och	  förbättrat	  resultat.	  
Det	  är	  glädjande	  att	  vi	  för	  2012	  kunnat	  redovisa	  det	  högsta	  rörelseresultatet	  i	  koncernens	  historia.	  
Vi	  har	  haft	  fokus	  på	  att	  stärka	  vår	  finansiella	  ställning	  under	  de	  senaste	  åren	  vilket	  resulterat	  i	  att	  
soliditeten	  vid	  årets	  slut	  uppgick	  till	  47	  procent	  och	  skuldsättningsgraden	  till	  0,1	  gånger.	  Samtliga	  
våra	  3	  000	  medarbetare	  har	  bidragit	  till	  den	  finansiella	  resultatförbättring	  som	  vi	  åstadkommit	  
under	  2012.	  Den	  kompetens	  och	  det	  stora	  engagemang	  som	  finns	  hos	  våra	  anställda	  gör	  att	  jag	  
känner	  stor	  tillförsikt	  inför	  framtiden.”.	  

Den	  tryckta	  versionen	  av	  årsredovisningen	  kommer	  att	  finnas	  tillgänglig	  på	  Semcon	  huvudkontor	  
inom	  några	  veckor.	  Den	  engelska	  versionen	  av	  årsredovisningen	  kommer	  att	  publiceras	  på	  
semcon.com/financial	  i	  mitten	  av	  april.	  

	  
För	  mer	  information,	  kontakta:	  
 
Markus Granlund, vd Semcon AB, 031-721 03 11  
Björn	  Strömberg,	  Finanschef,	  Semcon	  AB,	  031-721 03 11,	  bjorn.stromberg@semcon.se	  
Anders	  Atterling,	  IR-‐ansvarig,	  Semcon	  AB,	  0704-‐472	  819,	  anders.atterling@semcon.se	  
	  
	  
	  
	  
	  
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 21 mars 2013 kl. 16:00. 
	  
	  
	  
	  


