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Swerea MEFOS och Raw Materials Group tecknar
samarbetsavtal
Swerea MEFOS och RMG har ingått ett avtal för att skapa en plattform för samarbete. Företagen
har sedan tidigare en lång historia av informellt samarbete.
– Jag är övertygad om att samarbetet inte bara kommer att vara till nytta för företagen själva, utan
även för våra gemensamma kunder. Genom att utöka vårt samarbete med RMG kommer vi att
kunna utveckla vårt koncept ytterligare och stärka vårt erbjudande, säger Göran Carlsson, vd för
Swerea MEFOS.
Raw Materials Group består av ledande mineralekonomer och mineralanalytiker där Raw
Materials Data, en egenutvecklad databas, utgör basen för RMG:s gruvexpertis. I kundkretsen
ingår bland annat utrustnings- och serviceleverantörer inom gruvbranschen, gruvföretag,
regeringar, internationella organisationer, banker och finansiella institut. Raw Materials Group är
en del av IntierraRMG.
– Ett fördjupat samarbete med Swerea MEFOS ger oss tillgång till deras internationellt erkända
metallurger. Vi ser fram emot att kunna erbjuda kunderna Swerea MEFOS kunskap inom analys
och utvärdering av fyndigheter, säger Magnus Ericsson, vd RMG.
För mer information om Swerea MEFOS, se www.swereamefos.se.
För mer information om RMG, se www.rmg.se.
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Fakta Swerea MEFOS
Swerea MEFOS är ett forskningsinstitut för stål- och metallindustrin. Vi finns i Luleå och har ett 90-tal medarbetare
inom områdena processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- och energiteknik. Vi har kompetens och erfarenhet på
högsta internationella nivå, bland annat från försöksverksamhet i halvstor skala. Vår omsättning är ca 140 Mkr per år.
Fakta Swerea
Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och
produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och kunder och att stärka konkurrens- och
innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 medarbetare och omsätter 600 Mkr/år.
Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och
Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Luleå, Jönköping, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även
verksamhet i Brest och St Etienne i Frankrike.
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