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GRIPEN INTERNATIONAL OFFERERAR 48 GRIPEN TILL POLEN.
Gripen International, helägt av SAAB AB samt brittiska BAE SYSTEMS,
överlämnade igår sin offert till den polska regeringen. Offerten omfattar Gripen
Internationals erbjudande avseende Polens luftförsvar och dess samarbete inom
NATO under de närmaste 30 åren. Gripenofferten uppfyller inte bara de krav
som ställs i offertförfrågan utan överstiger dessutom dessa inom ett flertal
områden.
”Vi är förvissade om att vår offert erbjuder exceptionell valuta för pengarna”
säger Björn Magnusson, polenansvarig inom Gripen International.
”Gripen är världens mest framtidsorienterade och kostnadseffektiva multiroll
flygplan i tjänst idag. Utöver detta kommer vårt utförliga
industrisamarbetsprogram att tillföra Polen en långsiktig, trovärdig affärslösning
väl integrerad inom nätverken i EU och USA”, fortsätter Björn Magnusson.
”Jag är övertygad om att Gripen är det optimala alternativet då det representerar
en verkligt internationell lösning, vilken kombinerar det bästa som EU och USA
har att erbjuda”, säger Ian McNamee, VD för Gripen International.
De främsta fördelarna med Gripen för Polen är;
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-

-
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Endast Gripen representerar framtiden – det är den första av den nya
generationens multiroll flygplan i tjänst idag.
Avsevärda besparingar i driftkostnader – ca 2 000 miljoner Euro jämfört
med de konkurrerande, äldre generationens flygplan.
Åtta års amorteringsfri period som del av en mycket fördelaktig finansiell
lösning vilken uppfyller ställda krav och motsvarar kontraktsvärdet till
100%. Denna lösning erbjuds med stöd av de svenska och brittiska
regeringarna.
Gripens industriella samarbetsprogram (offset) representerar ett värde av
8 miljarder Euro och skapar/bibehåller cirka 50 000 arbetstillfällen.
Industrisamarbetet inkluderar företag såsom Volvo, Electrolux, General
Electric, Ericsson, MG Rover och Raytheon.
Gripen uppfyller alla krav som NATO ställer på ett operativt
stridsflygplansystem.
Gripen, med 50 % EU och 50 % amerikanska leverantörer, erbjuder en
unik industriell bas vilken öppnar dörrarna till ett mycket brett industriellt
och politiskt nätverk.
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Grundinformation till redaktionen:
Gripen är världens första operativa multi-role flygplan i den nya generationen.
Gripen är utvecklad för att möta kraven från såväl dagens som framtidens hot.
Gripen uppfyller samtidigt alla högt ställda krav på flygsäkerhet, driftsäkerhet,
utbildningseffektivitet och låga driftkostnader.
Gripen International är ett svenskt företag med ansvar för marknadsföring,
försäljning och produktstöd av och för Gripen på exportmarknaden.
Gripen är redan i operativ tjänst inom svenska flygvapnet, till vilket 204 flygplan
kommer att levereras. Gripen har också beställts av det Sydafrikanska
flygvapnet (28 flygplan). Utöver detta har Ungern skrivit ett leasingkontrakt med
svenska regeringen om 14 flygplan. Tjeckien har valt Gripen, för att kunna möta
sina framtida nationella och NATO relaterade försvarsbehov.
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