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Pressemelding, 13 oktober 2016 

SEMCON DEVOTEK HAR 

FÅTT NY SJEF. 
Fra og med 11 oktober blir Hans Peter Havdal ansvarlig for 
Semcon Devoteks virksomhet i Norge. Hans Peter har lang 
erfaring innen produktutvikling for bilindustrien i ulike 
ledende roller. 

Hans Peter Havdal kommer fra Kongsberg Automotive, en underleverandør til 

bilindustrien. Han har jobbet i Kongsberg, der også Semcon Devotek har sin 

virksomhet, og har bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt. 

Hans Peter Havdal er sivilingeniør i maskinteknikk med produktutvikling som 

spesialfelt. De siste årene som CEO har han hovedsaklig hatt fokus på strategi.  

– Gjennom sine ulike roller i Kongsberg Automotive har Hans Peter tilegnet seg 

mye kunnskap om kunders behov på det internasjonale markedet. Dette gjør han til 

en godt egnet sjef for vår satsing på produktutvikling i Norge, sier Markus 

Granlund, Vice President og konsernsjef på Semcon AB.  

Hans Peter Havdal tiltrer omgående. Han kommer til å inngå i ledergruppen for 

forretningsområdet Engineering Services Nordic innen Semcon konsernet og 

rapporterer til direktør for Engineering Services Nordic, Olof Christensson. 

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:   

Olof Christensson, direktør Engineering Services Nordic, Semcon 

Tel: +46 (0) 705-133 608 
Email: olof.christensson@semcon.com 

Per Nilsson, kommunikasjons- og markedssjef, Semcon 

Tel: +46 (0) 739-737 200 

Email: per.nilsson@semcon.com 
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