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Saabs VD Åke Svensson ny ordförande för Europas 
försvarsindustrier  
 
 

Saabs VD och koncernchef Åke Svensson har blivit vald till 
tillträdande ordförande för sammanslutningen för Europas flyg- och 
försvarsindustrier, kallad ASD. 

 
– Det är ett stort privilegium att som svensk få företräda Europas samlade flyg- och 
försvarsindustrier. I år ska jag följa ordföranden för att sedan ta över efter honom under 
nästa år, säger Saabs VD Åke Svensson.  
 
Ordförandeskapet för The AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) 
leds a tre personer som första året blir President-Elect och sedan President under andra 
året. Sista året ingår man som avgående ordförande i ledningen. Under hösten 2007 och ett 
år framåt kommer Åke Svensson att bli ordinarie ordförande efter nuvarande ordföranden 
Charles Edelstenne, ordförande och VD för franska Dassault Aviation.  

Det är i egenskap av den svenska Försvarsindustriföreningens medlemskap i ASD som 
Saabs VD blivit vald till ordförande. ASD består av över 2000 europeiska företag i 20 länder 
med cirka 613 000 anställda och en sammanlagd omsättning av cirka 113 miljarder Euro.  

Åke Svensson kommer den 1 februari att representera ASD vid en konferens arrangerad av 
European Defence Agency (EDA) i Bryssel. Åke Svensson kommer där bland annat att träffa 
EUs kommissionär för utrikesfrågor, Javier Solana som också är EDAs Högste 
Representant.   

 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg, rymd och samhällssäkerhet. Inom Saab finns 
en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. 
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