
   

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	  Johan	  Darsbo	  till	  ny	  affärsområdeschef	  för	  
Engineering	  Services	  International	  
	  
	  
Johan	  Darsbo	  har	  utsetts	  till	  affärsområdeschef	  för	  Engineering	  Services	  International.	  	  
Johan	  har	  arbetat	  på	  Semcon	  sedan	  2012	  och	  kommer	  närmast	  från	  tjänsten	  som	  vice	  
affärsområdeschef.	  Innan	  dess	  var	  han	  ansvarig	  för	  Semcons	  ingenjörsverksamhet	  i	  
Storbritannien.	  	  
	  
Johan	  Darsbo	  har	  tidigare	  haft	  en	  rad	  olika	  befattningar	  inom	  produktutveckling	  på	  Saab	  
Automobile/General	  Motors	  och	  har	  lång	  erfarenhet	  från	  den	  internationella	  
fordonsindustrin.	  
	  
”Johans	  erfarenhet	  kommer	  ytterligare	  stärka	  Semcon	  i	  vårt	  arbete	  med	  att	  leverera	  
innovativa	  ingenjörstjänster	  på	  våra	  internationella	  marknader.	  Han	  har	  som	  vice	  
affärsområdeschef	  visat	  prov	  på	  starkt	  affärsmannaskap	  och	  jag	  välkomnar	  honom	  i	  den	  nya	  
rollen”,	  säger	  Markus	  Granlund,	  vd	  och	  koncernchef.	  	  
	  
Han	  tillträder	  den	  1	  juli	  2015	  och	  kommer	  att	  ingå	  i	  bolagets	  koncernledning.	  
	  
	  
	  
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	  15	  juni	  2015	  kl.	  11:33.	  	  

	  


