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Saab publicerar kvartalsrapport den 21 april 
 

Försvars- och säkerhetskoncernen Saab kommer att publicera sin 
delårsrapport för januari-mars 2010 den 21 april klockan 07.30.  

 
 
Press och analytiker inbjuds till en presentation av delårsrapporten med vd och 
koncernchef Åke Svensson samt finansdirektör Lars Granlöf. Mötet äger rum i 
Stockholm på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, konferensrum ”Maskinrummet”, 
onsdagen den 21 april klockan 10.00. 
 
Saab tidigarelägger därmed publiceringen av kvartalsrapporten och fredagens 
planerade presskonferens ställs in.  
 
Direktsänd webbsändning 
Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka 
http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd 
webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Samtliga 
intresserade kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer 
också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt. 
 
 
 
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 investor relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214 
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 
 
www.saabgroup.com
 
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. 
 
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 april kl. 18.00. 
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