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Pressinbjudan 
 

Onsdagen den 23 april presenterar Saab resultatet för första 
kvartalet 2008. Samma dag premiärvisas även det nya 
flygplanet Gripen Demo i en roll out-ceremoni. 

  
Den 23 april klockan 09.30 presenterar Saabs VD Åke Svensson 
kvartalsrapporten för januari-mars 2008 tillsammans med ekonomi- och 
finansdirektör Lars Granlöf.  
 
Samma dag, klockan 11.00, visar Saab för första gången upp Gripen Demo, 
en utvecklingsplattform för Gripen, i en så kallad roll out-ceremoni. Ny motor, 
ny radar och möjlighet att bära mer last och bränsle är några av de 
egenskaper Saab har försett flygplanet med. De nya förmågorna kan sedan 
helt eller delvis integreras i de nuvarande C- och D-versionerna av Gripen 
eller utvecklas vidare till en helt ny version, Gripen NG (Next Generation). 
Roll out-ceremonin avslutas 14.30. Efter detta finns möjlighet att under 
eftermiddagen delta vid ett antal tekniska presentationer kring Gripen Demo. 
 
Plats: Saab i Linköping, Bröderna Ugglas gata (huvudporten) 
 
Vänligen anmäl dig senast fredagen den 18 april. Med anledning av våra 
säkerhetsrutiner ber vi dig att uppge personnummer samt information om 
eventuell kamerautrustning i din anmälan.  
 
Varmt välkommen, 
Toni Eriksson, tf presschef, Saab 
 
 
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 samt anmälan, vänligen kontakta: 
Linn Lichtermann, media relations manager, Saab  
Tel: 0734-18 00 51 
linn.lichtermann@saabgroup.com  
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 1april kl 14.00. 


