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Saab får beställning på avancerade kamouflagelösningar
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på
multispektrala kamouflageprodukter och tillhörande tjänster.
Beställningen har ett totalt värde av cirka MSEK 670.
Leveranserna inleds under 2010 och ska pågå under fyra år. På kundens
begäran och på grund av orderns karaktär kommer inga detaljer om kontraktet
eller kunden att offentliggöras.
– Vi är stolta över att ha blivit valda som leverantör och det bevisar Saab
världsledande position inom Signature Management-teknologi. Vi fortsätter att
vara attraktiva för nya och befintliga kunder världen över, säger Tomas
Samuelsson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.
Saab Barracudas produkter inom avancerad kamouflageteknologi har nu
exporterats till mer än 50 nationer. Saab Barracuda erbjuder ett unikt utbud av
kamouflagesystem och skyddslösningar för att minska fiendens möjlighet till
upptäckt och stridshandlingar. Dessa lösningar skyddar baser, fordon och
personal mot fientliga sensorer och målupptäckt.
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
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.
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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
13 juli kl. 13.45.
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