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Pressmeddelande 19 januari 2023 

Ratosbolaget Semcon ingår nytt ramavtal med GKN 
Aerospace Sweden AB i Trollhättan 

Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med GKN Aerospace. Avtalet gäller tjänster som spänner 
över hela Semcons erbjudande, som exempelvis konstruktion, simulering och beräkningar, 
mjukvaruutveckling samt eftermarknadslösningar. 
 
Flygindustrin står inför stora utmaningar, inte minst när det kommer till hållbarhet. Med lång erfarenhet 
och djup specialistkunskap tillverkar GKN Aerospace komponenter till bland annat rymdraketer och 
majoriteten av världens flygmotorer. Ett område som ständigt är under utveckling. 
 
”Vi är stolta över förtroendet att få stötta GKN Aerospace på deras fortsatta resa. Tillsammans ser vi 
fram emot att utveckla morgondagens teknik som verkligen kommer att göra skillnad”, säger Markus 
Granlund, vd på Semcon. 
 
Semcon har ett brett erbjudande med expertis inom många av GKN Aerospace:s 
verksamhetsområden. Allt från beräkning och simulering, produktionsmetodik, till digitala 
informationslösningar för service och underhåll. 
 
”Det är glädjande att Semcons kompetens och erfarenhet från en bredd av branscher kommer 
flygindustrin till del. Jag är övertygad om att samarbetet kommer att stärka såväl Semcon som GKN 
Aerospace. Utveckling av ny teknik är avgörande i omställningen mot ett mer hållbart samhälle”, säger 
Anders Slettengren, styrelseordförande i Semcon och Executive Vice President, Ratos. 
 
Ramavtalet löper från december 2022 tillsvidare och gäller tjänster inom Semcons båda 
affärsområden, Engineering & Digital Services samt Product Information. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos 
+46 76 114 54 21, josefine.uppling@ratos.com  
 
Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon 
+ 46 73 973 72 00, per.nilsson@semcon.com 
 
 
Om Ratos 
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och 
Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 30 miljarder. Vår 
affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och 
strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi 
möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och 
ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus. 


