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Saab och Sensis Corporation blir partners 
 

Saab och det amerikanska Syracuse-baserade Sensis har 
ingått ett samarbetsavtal för att marknadsföra, modifiera och 
ge support till Saabs GIRAFFE AMB radarsystem till den 
amerikanska marknaden. 
 

Överenskommelsen är i första hand avsedd för Saabs GIRAFFE AMB-
system till den amerikanska försvarsmakten. Sensis Corporation, som är en 
ledande leverantör av avancerade radarlösningar, kommer att modifiera och 
anpassa radarsystemen och genom samarbetet kan både Saab och Sensis 
bättre tillfredsställa kundernas önskemål. 
 
– Den amerikanska marknaden är mycket viktig för Saab och vi är väldigt 
glada över vårt kommande samarbete med Sensis, ett företag som mötte 
våra strikta kravspecifikationer och som är ledande inom sitt område. Det 
här samarbetet kommer att minska hindren för en ökad försäljning, säger 
Lennart Joelsson, Senior Vice President Saab och chef för affärsenheten 
Saab Microwave Systems. 
 
– Sensis ser fram emot att tillsammans med Saab marknadsföra och ge 
support till Saabs GIRAFFE AMB radarsystem, som är bäst i klassen. 
Kombinationen av våra förmågor kommer att öka möjligheterna att 
tillfredsställa behoven på amerikanska marknaden, säger Dave Kovarik, 
General manager, Sensis Defense and Security Systems. 
 
 
 
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: 
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab  
Tel: 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 23 juni kl. 08.30. 


