
 
 

Semcon	   är	   en	   global	   partner	   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	  hade	  en	  omsättning	  på	  2,6	  miljarder	  kronor	  2012	  och	  verksamhet	  på	  fler	  än	  45	  platser	  i	  Sverige,	  Tyskland,	  Storbritannien,	  Brasilien,	  Ungern,	  Indien,	  Kina	  och	  
Spanien.	  
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Semcon	  inför	  ny	  marknadsanpassad	  organisation	  
Semcon	  inför	  en	  ny	  marknadsanpassad	  organisation	  inom	  området	  ingenjörstjänster	  (Engineering	  
Services)	  som	  ytterligare	  stärker	  koncernens	  globala	  leveransförmåga.	  Den	  nya	  organisationen	  införs	  från	  
och	  med	  den	  1	  januari	  2014.	  
	  
–	  Det	  är	  nu	  dags	  för	  Semcon	  att	  ta	  nästa	  steg	  för	  att	  stärka	  erbjudandet	  inom	  ingenjörstjänster.	  
Förändringen	  innebär	  att	  vi	  får	  en	  geografisk	  organisation	  som	  sätter	  större	  fokus	  på	  våra	  kunder	  och	  
leveranser,	  säger	  Markus	  Granlund,	  vd	  och	  koncernchef.	  	  
	  
Från	  och	  med	  1	  januari	  2014	  samlas	  verksamheten	  inom	  området	  ingenjörstjänster,	  tidigare	  
affärsområdena	  Automotive	  R&D	  och	  Design	  &	  Development,	  i	  en	  marknadsanpassad	  organisation	  med	  tre	  
affärsområden.	  	  
	  

• Engineering	  Services	  Nordic	  med	  cirka	  1	  100	  medarbetare	  och	  verksamhet	  i	  Sverige	  och	  Norge.	  
Affärsområdeschef:	  Olof	  Christensson	  (tidigare	  affärsområdeschef	  för	  Design	  &	  Development).	  	  

• Engineering	  Services	  Germany	  med	  cirka	  1	  100	  medarbetare.	  	  	  
Affärsområdeschef:	  Henry	  Kohlstruck	  (tidigare	  chef	  för	  Automotive	  R&D	  Tyskland).	  	  	  	  

• Engineering	  Services	  International	  med	  drygt	  300	  medarbetare	  och	  verksamhet	  i	  England,	  
Brasilien,	  Indien,	  Ryssland	  och	  Kina.	  	  
Affärsområdeschef:	  Markus	  Granlund,	  kommer	  initialt	  att	  ansvara	  för	  affärsområdet.	  

	  
Affärsområdet	  Informatic	  med	  cirka	  550	  medarbetare	  och	  inriktning	  på	  tjänster	  och	  lösningar	  inom	  
produktinformation,	  påverkas	  inte	  av	  organisationsförändringen.	  Affärsområdeschef	  är	  fortsatt	  Johan	  
Ekener.	  	  
	  
I	  koncernledningen	  ingår	  från	  och	  med	  den	  1	  januari	  2014:	  Markus	  Granlund,	  vd	  och	  koncernchef,	  Björn	  
Strömberg,	  finanschef,	  Carin	  Wiberg,	  chefsjurist,	  Olof	  Christensson,	  affärsområdeschef	  Engineering	  Services	  
Nordic,	  Henry	  Kohlstruck,	  affärsområdeschef	  Engineering	  Services	  Germany	  samt	  Johan	  Ekener,	  
affärsområdeschef	  Informatic.	  Stefan	  Ohlsson,	  som	  varit	  affärsområdeschef	  för	  Automotive	  R&D	  lämnar	  
bolaget.	  Fram	  till	  årsskiftet	  kommer	  Markus	  Granlund	  överta	  ansvaret	  för	  affärsområdet	  Automotive	  R&D.	  
	  
För	  mer	  information,	  kontakta:	  	  
Markus	  Granlund,	  vd	  och	  koncernchef	  Semcon,	  031-‐721	  03	  11	  	  
Anders	  Atterling,	  kommunikationschef	  Semcon,	  0704-‐472	  819	  
	  
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	  11	  december	  2013	  kl	  11:30.	  
	  
	  


