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Saab tecknar nytt 5-årigt avtal med Golden Air
Saab Aerotech tecknade i december förra året ett avtal med Golden
Air avseende PEP (Parts Exchange Program). Avtalet sträcker sig
över 5 år och är värderat till 77 miljoner kronor.
Golden Air har sedan tidigare ett PEP avtal med Saab Aerotech för sin Saab 340
flotta, ett avtal man nu valt att förlänga med 5 år.
– Vi har under flera år byggt upp en relation med Saab Aerotech och de kan erbjuda
oss en lösning som passar våra behov. Vi är mycket glada över att nu ha förnyat vårt
PEP-kontrakt och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete, säger Anders
Källson, Managing Director, Golden Air.
PEP-programmet ger Golden Air ett fullservice komponentunderhåll av cirka 300
komponenter. Kontraktet som tecknades i slutet av förra året sträcker sig över 5 år
och är värderat till cirka 77 miljoner kronor.
- Golden Air är en av våra nyckelkunder, och att de nu valt att både förnya och
förlänga sitt kontrakt med oss känns väldigt roligt. Den här typen av långsiktiga
kontrakt skapar en stabilitet som gynnar både oss och Golden Air, säger Michael
Andersson, Executive Vice President, Saab Aerotech.
Golden Air är ett regionalbolag som har sitt huvudkontor i Trollhättan och driver
verksamhet både i Sverige och i Finland. Golden Air ingår i Thun-koncernen som har
sin verksamhet inom rederi, fastighetsförvaltning och flygbranschen. Moderbolaget
heter Erik Thun AB vilket har en drygt 65-årig tradition av svensk och internationell
sjöfart med inriktning på kust- och närsjöfart.
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Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar.
Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv
support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina
förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och
civilt flyg – överallt där höga krav ställs på funktion och tillgänglighet. Saab Aerotech
är en affärsenhet i Saabkoncernen.
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och
förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Belanger, Informationschef, Saab Aerotech
Telefon 013-183 101 alt 0734-183 101

IN 5000356-422 Utg 1 06.11 Word

www.saabgroup.com

Saab AB (publ)
Postadress

Telefon

Telefax

Styrelsens säte

Momsregistreringsnummer

SE-581 88 Linköping
Sweden

+46 (0)13 18 00 00

+46 (0)13 18 72 00

Linköping

SE556036079301

Organisationsnummer

Internet adress

556036-0793

www.saabgroup.com

