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Håkan Buskhe ny vd och koncernchef på Saab
Styrelsen i försvars- och säkerhetsföretaget Saab har utsett Håkan
Buskhe till ny vd och koncernchef. Han tillträder senast den 1
november 2010.
Håkan Buskhe är i dag vd för E.ON Sverige och koncernchef för E.ON Nordic med
verksamhet i Norden och Polen. Han är 46 år och civilingenjör från Chalmers tekniska
högskola.
– Med Håkan Buskhe får Saab en vd med stor erfarenhet av att arbeta i en internationell
koncern. Buskhe har goda förutsättningar att leda Saabs fortsatta utveckling som ett allt
mer globalt högteknologiskt företag, säger Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg.
Som tidigare meddelats lämnar nuvarande vd och koncernchef Åke Svensson sin post den
1 september för att bli vd i Teknikföretagen.

Pressträff
Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg och tillträdande vd Håkan Buskhe är
tillgängliga för media klockan 12.00 i dag måndag den 26 april på Saabs huvudkontor,
World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.
Kontaktperson är kommunikationsdirektör Cecilia Schön Jansson, +46 (0)8 463 01 80.

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:
Cecilia Schön Jansson, Saabs kommunikationsdirektör, +46 (0) 463 01 80
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
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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 26 april kl.08.30.
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