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Saab köper danska Maersk Data Defence  

 
Med köpet av Maersk Data Defence stärker Saab sin position i 
Norden och får en etablering i ytterligare ett Natoland. 
Förvärvet kompletterar och stärker Saabs produktportfölj 
inom kommunikations- och ledningssystem. Förvärvspriset är 
uppskattat till 73 MDKK. 

 
– Vi ser detta som ett led i vår strategi att stärka den nordiska profilen 
och utveckla Saab mot ett nordiskt försvarsföretag. Ledningssystem 
och kommunikation tror vi kommer att vara viktiga både för försvar och 
civil verksamhet och där kan Maersk Data Defence spela en viktig roll, 
säger Kenth-Åke Jönsson, vice VD i Saab.  
 
Henrik Ekmann, President Maersk Data Defence, ser fördelar med att 
få tillgång till Saabs internationella nätverk: 
 
– Maersk Data Defence är ett sunt företag som har fördubblat sin 
verksamhet det senaste året, men har potential att utvecklas ytterligare 
internationellt. Där är Saab starkt. Det är också intressant att det är Saab 
som i Sverige driver etableringen av det nätverksbaserade försvaret – ett 
arbete som också är på gång i Danmark. 

 
Maersk Data Defence har cirka 210 anställda och omsätter 187 MDKK. 
Kontraktet signeras den 29 maj och är villkorat för godkännande av 
berörda myndigheter.  

Maersk Data Defence har verkat sedan 1982 och är marknadsledande i Danmark 
inom utveckling och leverans av avancerade högteknologiska informations- och 
kommunikationslösningar till försvaret. På senare tid har företaget vidareutvecklat sina 
lösningar till att också kunna utnyttjas för att hantera terrorhot, naturkatastrofer och 
andra samhällskritiska olyckor. 

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, vänligen kontakta: 
Peter Larsson, presschef Saab Tel: 0734-18 00 18 
Göran Wedholm, Investor Relations, Saab 013-18 71 21 
Henrik H. Ekmann, President, Maersk Data Defence Tel: +45 3638 3000  
www.saabgroup.com 


