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Lars Granlöf ny CFO för Saab 

 
Saab förstärker nu sin ledning med en ny tjänst som CFO (Chief 
Financial Officer). Lars Granlöf kommer att ansvara för Saabs 
strukturella och ekonomiska styrning. 

 
– Vi måste satsa offensivt framåt, samtidigt som vi ska fortsätta att klara våra 
lönsamhetsmål. Jag är övertygad om att Lars Granlöf kommer att bli en utmärkt 
förstärkning i vår koncernledning, säger Åke Svensson, vd för Saab. 
 

Den nya tjänsten som CFO på Saab är ett led i det förändringsarbete som har 
pågått under flera år, med flera nya stora affärer och viktiga förvärv. 
Lars Granlöf är i dag ekonomi- och finansdirektör (CFO) för Gambro, och 
tillträder motsvarande befattning på Saab den 1 juni 2007.  
 
– Saab är ett mycket spännande högteknologiskt företag med intressanta 
produkter, som det ska bli roligt att börja jobba med, säger Lars Granlöf. 
 
Lars Granlöf har arbetat på Gambro sedan mitten av 1990-talet, och har varit 
företagets ekonomi- och finansdirektör sedan 1999. Under hans ledning har 
Gambro fått flera utmärkelser för sitt finansiella arbete, bland annat har Lars 
Granlöf blivit utsedd till årets CFO av tidningen Affärsvärlden. 
 
Förutom utnämningen av Lars Granlöf är koncernledningens sammansättning i 
övrigt oförändrad.  
  
 
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. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Helena Stålnert, kommunikationsdirektör, Saab 
Telefon: 08-463 01 81, 0734-18 71 81 
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