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Frukosteminarium – detta är nästa generations Gripen
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har nöjet att bjuda in media,
finansiella analytiker och investerare till ett kunskapsseminarium om
nästa generations Gripen, Gripen E, tisdagen den 19 mars i Stockholm.
På plats finns även en flygsimulator där du kan testa ett av världens mest
avancerade stridsflygplan.
Stridsflygssystemet Gripen har länge varit ryggraden i det svenska flygvapnet och
nyligen fattade regeringen beslut om att anskaffa den senaste versionen av Gripen,
Gripen E, och i februari ingick Saab avtal med Försvarets materielverk (FMV) om
utveckling och modifiering av Gripen E.
Men vad är egentligen Gripen E? Vad är skillnaden mot tidigare versioner? Vilka
exportmöjligheter ser Saab för systemet? Dessa och många andra frågor kommer du
att få svar på under seminariet.
Deltagare från Saab:
Richard Ljungberg, chefsprovflygare Gripen
Björn Johansson, chefsingenjör Gripen E
Ulf Nilsson, chef Gripen Sverige
Eddy de la Motte, chef Gripen Export
Värd för seminariet är Lennart Sindahl, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.
Det kommer att finnas möjligheter för enskilda intervjuer i anslutning till
presentationen.
Tid: Tisdagen den 19 mars kl. 8.00-9.00 (frukost serveras från kl. 7.30)
Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, konferenslokal Dynamiten
Live webbsändning
Om du inte har möjlighet att personligen delta vid seminariet, finns möjlighet att följa
det via webben, http://www.saabgroup.com/en/Air/Gripen-Fighter-System/Gripen-forSweden/. Här kommer du även att hitta presentationer och övrigt relevant material.
Samtliga tittare kommer att ha möjlighet att skicka in frågor till föredragarna.
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Webbsändningen kommer också i efterhand att finnas tillgänglig på Saabs hemsida.
Seminariet är på svenska och antalet platser är begränsat.
Osa senast måndagen den 18 mars till:
E-post: erik.magni@saabgroup.com
Tel: +46 734 18 72 01
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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, presscentre@saabgroup.com
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