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De amerikanska myndigheterna (Committee on Foreign 
Investment in the United States) har beviljat Saab Barracuda 
tillstånd att ta över en produktionsenhet i USA 
 

De amerikanska myndigheterna har beviljat Saab Barracuda licens 
att ta över BAE Systems produktionsenhet i Lillington, North 
Carolina.  Förvärvet av BAE Systems affärsenhet Camouflage, 
Concealment and Deception (CCD), som ursprungligen 
tillkännagavs den 11 mars 2002, har nu genomförts. 

 
Enheten i Lillington tillhandahåller produkter och tjänster inom området 
Signaturanpassning. Enheten sysselsätter 100 personer och övertagandet 
kommer också att få en gynnsam effekt på sysselsättningsläget vid 
huvudkontoret i Gamleby. Förvärvet och tillgången till den amerikanska 
marknaden kommer att fördubbla Saab Barracudas försäljning.  
 
Saab Barracuda har licensierat kamouflageteknik, som är en central del av 
Signaturanpassning, till amerikanska företag sedan 1974. 1994 träffade BAE 
Systems och Saab Barracuda ett avtal om tekniskt samverkan och samarbete 
vid marknadsföring i USA av produkter inom CCD-sektorn. CCD-produkterna 
omfattar avancerade kamouflagenät, mobila kamouflagesystem och 
specialanpassade spektrala ytbeläggningar. Den viktigaste CCD-produkten är 
Ultra Light Camouflage Net System - ULCANS - som ger militära enheter ökat 
skydd mot upptäckt med hjälp av visuell spaning, kortvågig infraröd strålning, 
termisk infraröd strålning och radarstrålning. 
 
Saab Barracuda ligger i Gamleby, Västerviks kommun, och ingår i Saab-
koncernens division Systems and Electronics.  Saab Barracuda utvecklar, tillverkar 
och marknadsför produkter för signaturanpassning och tjänster för skydd mot 
upptäckt och identifiering. Företaget har fyra dotterbolag och är världsledande inom 
sitt segment, med kunder och återförsäljare i femtio länder.   
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet 
inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan 
till systemintegration. 
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta:  
Göte Nilsson,VD, Saab Barracuda AB   Tfn: 0493-14800  
      
www.saab.se  


