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Norges regering väljer att förhandla med Saabs konkurrent
Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen aviserade
i dag att regeringen förordar att förhandla med ett till Saab
konkurrerande erbjudande.
– Jag är besviken och förvånad över den norska regeringens beslut eftersom Gripen
uppfyller de ställda operativa kraven till ett fast och känt pris. Därtill har vi ansträngt
oss för att skapa ett brett och starkt industrisamarbete, säger Saabs vd Åke
Svensson i en kommentar.
– Gripen är ett internationellt mycket konkurrenskraftigt stridsflygplan och vi inriktar
oss nu på de många andra marknader där upphandlingar pågår och där Gripen är ett
alternativ, säger Svensson vidare.
Den norska regeringens upphandling av nya stridsflygplan för att ersätta dagens
F-16-plan har pågått sedan 2005. De senaste månaderna har två konkurrerande
offerter jämförts, en angående amerikanska Joint Strike Fighter och en angående
Gripen.

Upphandlingar angående stridsflygplan som Saab deltar i
•
•
•
•
•
•
•
•

Schweiz: Offert överlämnad, juli 2008
Nederländerna: Saab inbjudet att delta i upphandlingen, augusti 2008
Brasilien: Gripen utvald som ett av tre alternativ, oktober 2008
Danmark: Bindande svar överlämnat, november 2007
Indien: Bindande svar överlämnat, april 2008
Rumänien: Bindande svar överlämnat 2008
Bulgarien: Svar på förfrågan förbereds
Kroatien: Svar på förfrågan förbereds

Länder som redan valt Gripen
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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:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab.
Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort
stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.
www.saabgroup.com
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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 november kl. 18:05.
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