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GRIPEN OCH BRASILIANSKA VARIG SKRIVER
ÖVERENSKOMMELSE OM SUPPORT

Gripen International, som deltar i upphandlingsprocessen av Brasiliens inköp av
nya stridsflygplan, skriver MoU (Memorandum of Understanding) med brasilianska
företaget VEM-VARIG Engineering and Maintenance.

Enligt överenskommelsen kommer parterna utvärdera projekt inom logistikområdet
och teknologiöverföring i anknytning till ett eventuellt köp av Gripen. Avtalet blir en
del av Gripen Internationals industrisamarbetsprogram som erbjuds Brasiliens vid
ett eventuellt köp av Gripen flygplan till det brasilianska flygvapnet.

I MoU ingår bl.a. utvärdering av projekt inom följande verksamhetsområden:
• Logistik support av brasilianska Gripen flygplan
• Underhåll av Gripen flygplanens avionik och andra system efter leverans till

Brasilien.
• Teknologiöverföring
• Överföring av dokumentation för test och verifieringsinstrument
• Överföring av metoder och processer för prov av avionik och andra system
• Utbildning anpassad för ovanstående system

Gripen är redan operativ i svenska flygvapnet. Gripen har också valts av Sydafrika,
Ungern och förhandlingar om köp av 24 nya Gripen flygplan pågår med Tjeckien.
Offert på 24 Gripen flygplan lämnades till Brasilien i oktober förra året. Offerter är
även lämnade till Polen, Österrike och teknisk information har lämnats till
Australien.

“ Detta MoU öppnar dörren till ytterligare samarbeten med SAAB och BAE
SYSTEMS, ägarna av Gripen Internatonal”, säger Rolf Rue, BAE SYSTEMS
regionchef i en kommentar till överenskommelsen.

Christer Ros, Gripenchef I Brasilien, fortsätter
”Denna överenskommelse ger ett ökat antal möjligheter inför framtiden i anknytning
till support av Gripen i Brasilien men även för andra produkter från BAE SYSTEMS
och Saab.”

Bakgrundsinformation:
Gripen International ägs till lika delar av SAAB i Sverige och BAE SYSTEMS i
Storbritannien.
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VEM - VARIG Engineering and Maintenance är ett Brasilianskt företag inom
konstruktion och underhåll (undersökningar och reparationer) av flygplan och
flygplanskomponenter. www.varigvem.com.br

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Owe Wagermark, Informationsdirektör, Gripen International
Nås den 6 Mars i Brasilien på telefon +55 21 9605 8378
Från den 7 mars mobilnr 070 889 60 00, Fax 013-18 0055, Tel 013-184014
Email: owe.wagermark@saab.se
www.gripen.com


