
   

Semcon	  är	  ett	  globalt	  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	  hade	  en	  omsättning	  på	  2,7	  miljarder	  kronor	  under	  2014	  och	  verksamhet	  
på	  fler	  än	  40	  orter	  i	  Sverige,	  Tyskland,	  Storbritannien,	  Brasilien,	  Ungern,	  Indien,	  Kina,	  Spanien	  och	  Norge. 
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Semcon	  utser	  Per	  Nilsson	  till	  kommunikations-‐	  och	  
marknadschef	  
	  
	  
Per	  Nilsson	  blir	  ny	  kommunikations-‐	  och	  marknadschef	  på	  Semcon.	  Han	  har	  bred	  erfarenhet	  
inom	  kommunikation	  och	  kommer	  närmast	  från	  en	  position	  som	  global	  PR-‐chef	  på	  Volvo	  
Lastvagnar.	  Han	  tillträder	  senast	  den	  1	  augusti	  2015	  och	  kommer	  att	  ingå	  i	  bolagets	  
koncernledning.	  
	  
”Det	  känns	  verkligen	  kul	  och	  inspirerande.	  Semcon	  är	  ett	  spännande	  företag	  med	  kunniga	  
och	  innovativa	  människor.	  	  Jag	  ser	  fram	  emot	  att	  tillsammans	  med	  dem	  skapa	  relevant	  och	  
engagerande	  kommunikation	  som	  kan	  lyfta	  varumärket	  ytterligare”,	  säger	  Per	  Nilsson.	  
	  
Per	  Nilsson	  har	  tidigare	  haft	  en	  rad	  olika	  befattningar	  inom	  marknadsföring	  och	  
kommunikation	  på	  bland	  annat	  Volvo	  Lastvagnar	  och	  Volvo	  Personvagnar.	  
	  
”Pers	  erfarenhet	  kommer	  ytterligare	  stärka	  Semcon	  i	  vårt	  långsiktiga	  arbete	  med	  att	  bygga	  
framgångsrik	  kommunikation.	  Han	  har	  i	  sina	  tidigare	  befattningar	  visat	  på	  kreativitet	  och	  
mod,	  vilket	  är	  något	  som	  kommer	  att	  vara	  viktigt	  i	  den	  varumärkesförflyttning	  som	  Semcon	  
står	  inför”,	  säger	  Markus	  Granlund,	  vd	  och	  koncernchef.	  	  
	  
	  
För	  mer	  information	  
Markus	  Granlund,	  vd	  och	  koncernchef,	  031-‐721	  0000	  
	  

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	  4	  maj	  2015	  kl.	  10:30.	  	  

	  


