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Saab säkrar miljardkontrakt för Thailandsaffär 
 

Till följd av Thailands beslut att köpa ett integrerat 
luftövervakningssystem av Sverige har Saab fått en order 
från FMV, Försvarets materielverk, till ett värde av SEK 2 
miljarder.  

  
Thailands köp av ett integrerat luftövervakningssystem är en affär mellan de 
båda länderna. Till följd av detta får Saab en beställning av FMV för att 
utveckla och producera systemen.  
 
I beställningen ingår sex Gripen-flygplan, ett Saab 340-flygplan utrustat med 
Saabs radarövervakningssystem Erieye, en Saab 340 för transport och 
utbildning samt tillhörande utrustning och service. I affären ingår även ett 
ledningssystem som kommer att utgöra länken mellan Erieye-systemet och 
Gripen-flygplanen. Det kompletta systemet kommer att användas för att 
övervaka och skydda det thailändska luftrummet.  
 
– Det här befäster ytterligare Gripens starka ställning på exportmarknaden. 
Det är ett stort intresse för Gripen i dag och inom de närmaste åren kommer 
flera viktiga exportaffärer att avgöras. Den här affären stärker även vår 
position inom luftövervakning och ledningssystem, säger Saabs vd Åke 
Svensson. 
 
Kontraktet är värt SEK 2 miljarder, med leverans under 2011.  
 
 
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: 
Peter Larsson, presschef, Saab  
Tel: 08-463 00 18, 0734-18 00 18 

Owe Wagermark, informationschef, Gripen International 
Tel: 013-18 18 24, 0734-18 18 24 

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 11 februari kl 13.30.  


