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SYDAFRIKA VÄLJER SAAB OCH
BRITISH AEROSPACE
Gripen och Hawk är utvalda till slutförhandling
Den sydafrikanska regeringen har på ett regeringssammanträde idag beslutat att inleda
förberedande förhandlingar med Saab och British Aerospace med syftet att uppnå ett avtal om
leverans av Gripen och Hawk till det Sydafrikanska flygvapnet.
John Weston, VD British Aerospace säger i ett uttalande: ” Det här är ett viktigt steg i vår
satsning att få förse ett högklassigt flygvapen med det bästa möjliga produktpaketet.”
.
”Vi ska nu tillsammans med den Sydafrikanska regeringen utveckla våra diskussioner om
industrisammarbeten som kommer att vara till stor betydelse för den högteknologiska industrin
som är på frammarch i Sydafrika men också till de företag i resten av världen som kan komma
att bli leverantörer till Sydafrika, en kund med höga krav.”
”Både British Aerospace och Saab är övertygade om att ingående förhandlingar kommer att
starta inom en nära framtid.”
”Vi välkomnar det här beskedet från den Sydafrikanska regeringen, som kommer efter en av de
mest ingående utvärderingar som vi hittils har upplevt. Vi ser fram emot ett långt och
framgångsrikt sammarbete med Sydafrika.”
Bengt Halse, VD Saab, säger i en kommentar från Sydafrika : ” Det här är en betydelsefull
affär som kommer att öka handel och investeringar, vitalisera Sydafrikas ekonomi och skapa
tusentals arbetstillfällen i Sydafrika.”
”Vad jag vet är detta det mest omfattande enskilda handels-och investeringspaket som
någonsin erbjudits Sydafrika, tillsammans med fördelen av en tillförlitlig och kostnadseffektiv
försvarslösning.”
Gripen marknadsförs internationellt av Saab tillsammans med British Aerospace, Europas
största försvars- och rymdkonsortium och British Aerospace är idag tillsammans med Investor
en av huvudägarna i Saab AB. Det handlar om 28 Gripen och 24 Hawk.

Hawk, som nyligen valdes av Australien och Kanada, kommer att ge Sydafrikanska flygvapnet
en avancerat jetskolflygplan för att matcha Gripens enastående prestanda. Hawk är det mest
kostnadseffektiva skolflygplanet tillgängligt och över 750 flygplan har beställts eller valts av
170 kunder över hela världen.
Gripen är det första fjärde generationen stridsflygplan i operativ tjänst. 204 Gripen flygplan har
beställts av Försvarets Materielverk till svenska flygvapnet med kontinuerlig produktion fram
till år 2007. 60 av 204 flygplan har hittills levererats och från och med den 16 oktober är två
divisioner på den första Gripen-flottiljen F7 i Såtenäs utrustade med Gripen.

För vidare information, var vänlig kontakta:
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