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Saab levererar nytt pansarvärnsvapen till Finland  
 

Saab har fått en order från det finska försvaret på det nya 
pansarvärnsvapnet NLAW. Beställningen är värd cirka 360 
miljoner kronor.   

 
Finland är den första exportkunden för den korträckviddiga pansarvärnsroboten. 
Leveranser kommer att ske under år 2009.  
 
NLAW, det vill säga Next Generation Light Anti-tank Weapon, är gemensamt utvecklad 
för Sverige och Storbritannien och kommer att börja levereras till de båda länderna 
under 2008. NLAW är utvecklad av Saab Bofors Dynamics, Sverige, och produceras 
av Thales Air Defence Ltd., Nordirland. 
 
Finland har följt utvecklingen sedan 2004 och NLAW har noggrant utvärderats 
och testats av det finska försvaret.  
 
– Detta är en strategisk affär som öppnar för fortsatt export av NLAW på 
världsmarknaden, säger Jim Nilsson, marknadsdirektör vid Saab Bofors Dynamics. 
Den finska kunden är känd för att genomföra omfattande och noggranna studier 
och utvärderingar innan anskaffning, och beslutet att anskaffa NLAW ses därför 
som en stor framgång.  
 
 
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 ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Florenius, tillförordnad kommunikationsdirektör, Saab 
Tel. 0734-18 72 41 
Peter Larsson, presschef, Saab   
Tel: 08-463 00 18, 0734-18 00 18 
 
www.saabgroup.com 
 
 
 
 
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 20 december, kl 12.00. 
 


