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Ny strategisk partner till Saab i Sydafrika
Holdingbolaget Sekunjalo Investment Ltd, under ledning av
styrelseordförande Dr M. Iqbal Survé, blir ny strategisk partner till Saab
AB och delägare i Saab South Africa (PTY) Ltd.
Sekunjalo Investment Ltd är ett afrikanskt noterat holdingbolag på
Johannesburgbörsen. Holdingbolaget ägs och kontrolleras till största del av svarta och
har starka B-BBEE-meriter (Broad-Based Black Economic Empowerment).
Sekunjalo Investment Ltd förvärvar en andel motsvarande 25 procent av aktierna i
Saab South Africa (PTY) Ltd. Genom denna transaktion förvärvar Sekunjalo
Investment Ltd omedelbart en ägarandel i Saab South Africa (PTY) Ltd, motsvarande
25 procent av rösterna och fem procent av kapitalet. Sekunjalo Investment Ltd
kommer över tiden att ha möjlighet att öka kapitalandelen till maximalt 25 procent,
baserat på företagets resultat. Detta strategiska samarbete kommer att komplettera de
befintliga BEE-samarbetena och ytterligare stärka och utveckla Saabs verksamhet i
Sydafrika.
– Den här uppgörelsen bekräftar Saabs tro på affärsmöjligheterna i Sydafrika och
regionen söder om Sahara samt vårt engagemang för industriell tillväxt och framtida
välstånd i Sydafrika. Med Sekunjalo Investment Ltd som strategisk partner kan Saab
ytterligare stärka sin ställning på den sydafrikanska marknaden, säger Åke Svensson,
Saab AB:s vd och koncernchef.
Saab levererar världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil
säkerhet till aktörer på den globala marknaden. Saab bedriver verksamhet i alla världsdelar
och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas föränderliga
behov.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab Press Centre, 46 (0)734 180 018
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Informationen i detta dokument utgör den information som Saab AB är skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
har överlämnats för publicering den 3 juni kl. 16.30.
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