
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 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 årlig omsättning på 2,7 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, 
Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Norge. 
 
 

 

 

Pressmeddelande 1 september 2015  

 

Semcon utser Udo Glenewinkel till ny affärsområdeschef för 
Engineering Services Germany  
Udo Glenewinkel har utsetts till ny affärsområdeschef för Engineering Services Germany. Han har 
lång erfarenhet av att leda internationella organisationer inom tjänstesektorn och kommer 
närmast från NGA Human Resources som vd för deras verksamhet i DACH (Tyskland, Österrike och 
Schweiz) samt Östeuropa. Dessutom har Udo Glenewinkel varit verksam inom teknikorienterade 
branscher såsom fordons- och transportindustrin.  

”Jag ser fram emot att ytterligare stärka Semcons erbjudande på den tyska marknaden för 
ingenjörstjänster. Det känns inspirerande att utveckla en verksamhet som bidrar med komplexa 
projektleveranser på en marknad med stor potential”, säger Udo Glenewinkel.   

Han tillträder senast den 1 januari 2016 och kommer att ingå i bolagets koncernledning. 

”Udo Glenewinkels erfarenheter passar väl in med det tillväxtfokus vi har för affärsområdet. Hans 
vana att inspirera och motivera medarbetare såväl som att utveckla affären kommer att stärka 
vårt erbjudande i den tyska ingenjörsverksamheten”, säger Markus Granlund, vd och koncernchef.  

Så snart Udo Glenewinkel påbörjar sin anställning på Semcon, tillträder nuvarande tillförordnad 
affärsområdeschef, Roland Ziegler, rollen som teknisk direktör (CTO) för Engineering Services 
Germany.  

 

För mer information 
Markus Granlund, vd och koncernchef, Semcon, 031-721 03 06  
Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon, 0739-737 200 

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 1 september 2015 kl. 09.00.  

 

 


