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Vår erfarenhet – sedan 125 år

Vi är 24 företag specialiserade på optimering  
av den  världsomspännande rälsinfrastrukturen.  
Tillsammans är vi Goldschmidt – Ett globalt  
nätverk av experter med över 125 års erfarenhet.

Vi förenar våra krafter

Under de senaste åren har vi förenat våra krafter, för 
att kunna erbjuda högklassiga produkter och tjänster 
inom rälstrafik från ett och samma ställe. Under 2020 
kommer våra företag i hela världen att växa samman 
ännu mer och förena sig under ett gemensamt varu-
märke: Goldschmidt.

Smart Rail Solutions –  
Intelligenta lösningar för rälstrafik

Tillsammans tar vi din rälsinfrastruktur in  
i framtiden med intelligenta lösningar,  
tjänster och produkter.

 FRÅN OCH MED MARS 2020  
 SAMLAS VI UNDER ETT  
 GEMENSAMT VARUMÄRKE. 

……………………………..........……………………......................
VI ÄR GOLDSCHMIDT

 ETT VARUMÄRKE.  
 ETT LÖFTE. 
 GLOBALT. 

SRS SJÖLANDERS AB
är en del av Goldschmidt-koncernen.



 DIN PARTNER MED  
 LOKAL KOMPETENS. 

Med Goldschmidts unika, globala expertnätverk 
har du tillgång till hela portföljen – Din kontaktper-
son på plats och den lokala kompetens som detta 
medför och dessutom stödet från experterna i hela 
Goldschmidt-koncernen.

 INTELLIGENTA LÖSNINGAR  
 FÖR RÄLSTRAFIK 

I samarbete med er löser Goldschmidt alla utmaning-
ar gällande modern rälsburen mobilitet – För säkra, 
högklassiga och hållbara transportvägar. Precis som 
THERMIT® är Goldschmidt en pionjär inom digitalise-
ring och arbetar kontinuerligt att optimera processer 
och förlänga rälsinfrastrukturens livscykel. Goldsch-
midt integrerar all rälskompetens i ett nätverk och 
utvecklar genom sitt globala kunnande och nätverk-
stänkande, skräddarsydda, regionala lösningar för 
dig. Med sin globala närvaro erbjuder Goldschmidt 
åtkomst till hela sin portfölj – Med en målsättning: 
att leda din rälsinfrastruktur in i framtiden.

www.goldschmidt.com

En ny logga
Från och med 1 mars 2020 framträder vi under 
ett starkt, gemensamt  varumärke. Goldsch-
midt-koncernens logga kommer att ersätta alla 
våra företags loggor över hela världen.

En ny webbplats
På webbplatsen www.goldschmidt.com  
presenterar vi hela spektrumet av våra  
produkter och tjänster. Vår gamla webbplats 
kommer att förbli åtkomlig ett tag till.

Nya e-postadresser
All personal inom Goldschmidt-koncernen har 
fått nya e-postadresser. Du når dessa med  
förnamn.efternamn@goldschmidt.com

Nya broschyrer
Efterhand kommer våra broschyrer och  
annat reklammaterial att anpassas till vår  
nya Corporate Design.

Nya företagsdokument
Alla företagsdokument kommer att represente-
ra vårt nya varumärke.

Samma kontaktpersoner
De kontaktpersoner du har för tillfället  
kommer inte att ändras. Kontakta oss som 
vanligt per telefon, e-post eller personligen.  
Vi står gärna till tjänst!

 VAD BLIR ANNORLUNDA  
 FRÅN OCH MED MARS 2020? 
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