Pressmeddelande, 27 mars 2017

NY ORGANISATION FÖR
SEMCONS INGENJÖRSTJÄNSTER.
Semcon inför en ny organisation för bolagets ingenjörstjänster
genom att samla dessa i ett gemensamt affärsområde, Engineering
Services. Den nya organisationen införs från och med den 1 april
2017.
Mot bakgrund av att den tyska ingenjörsverksamheten avyttrades i februari 2017,
ser koncernen synergier och effektivitetsvinster med att samla Semcons
affärsområden inom ingenjörstjänster i ett gemensamt affärsområde. Detta innebär
att affärsområdet Engineering Services International med verksamhet i Brasilien,
Indien och Storbritannien bildar ett nytt affärsområde tillsammans med
Engineering Services Nordic. Namnet på affärsområdet blir Engineering Services.
Affärsområdeschef för Engineering Services blir Olof Christensson (nuvarande
affärsområdeschef för Engineering Services Nordic).
Engineering Services kommer ha cirka 1 500 medarbetare och verksamhet i Sverige,
Norge, Storbritannien, Indien och Brasilien. I Semconkoncernens finansiella
rapportering kommer det nya affärsområdet att redovisas från och med
delårsrapport januari-mars 2017, vilken offentliggörs onsdagen den 26 april.
Affärsområdet Product Information berörs inte av organisationsförändringen.
- Genom att samla Semcons ingenjörstjänster i ett affärsområde skapar vi en
effektiv organisation som innebär positiva synergier. Den bidrar även till ett
ännu tätare samarbete mellan våra marknader och divisioner, något som kommer vara
fördelaktigt för våra kunder, säger Markus Granlund, vd för Semcon.

För mer information, vänligen kontakta:
Markus Granlund, vd och koncernchef, Semcon
Tel: 031-721 03 06
Email: markus.granlund@semcon.com
Per Nilsson, Kommunikations- och Marknadschef, Semcon
Tel: 0739-737 200
Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och
beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som
vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar
främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 2 000 specialiserade
medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än
30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på www.semcon.se

