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Saab presenterar resultatet för andra kvartalet 2009
Vd Åke Svensson och CFO Lars Granlöf presenterar
kvartalsrapporten för april-juni 2009 vid en press- och
analytikerträff fredagen den 24 juli klockan 10.00.
Presskonferensen följs klockan 16.00 av en telefonkonferens med Åke Svensson, Lars
Granlöf och kommunikationsdirektör Cecilia Schön Jansson.

Press- och analytikerträff
Fredagen den 24 juli, 10.00
World Trade Center konferenscenter, våning 4 (Stockholm)
Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1
Vänligen anmäl ditt deltagande till: annika.widell@saabgroup.com, alt. fax +46 (0)8 463 01 52.
Telefonkonferens
15.55 (CET)
Ring
+44 (0) 207 108 63 03 (om du ringer från Europa)
+1 866 676 58 70 (om du ringer från USA)
+46 (0)8 506 269 30 (om du ringer från Sverige)
Be att få bli kopplad till Saabs telefonkonferens.
16.00 (CET)

Genomgång av resultatet med möjlighet att ställa frågor.
Vänligen anmäl ditt deltagande till: annika.widell@saabgroup.com,
alt. fax +46 (0)8 463 01 52.

Telefonkonferensen kan följas live via Saabs hemsida, www.saabgroup.com. Du har även
möjlighet att lyssna på telefonkonferensen och titta på presentationen i efterhand på
www.saabgroup.com.
Du kan lyssna på telefonkonferensen 48 timmar efter att den avslutats genom att ringa:
+44 (0)207 750 9928, (om du ringer från Europa)
+1 718 354 1112, (om du ringer från USA)
Deltagarkod: 233841#
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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
www.saabgroup.com
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