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Saab Seaeye förvärvar Hydro-Lek
Saab Seaeye, ett helägt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget
Saab har förvärvat Hydro-Lek Limited, en brittisk leverantör av
manipulatorarmar och verktyg för undervattensfarkoster. Förvärvet
stärker Saabs Seaeyes produktportfölj av fjärrstyrda, autonoma och
hybrida undervattensfarkoster med ambitionen att ytterligare växa
företaget.
Hydro-Lek är sedan bolagets start 1996 en etablerad leverantör av manipulatorarmar
och verktyg till kommersiella tillverkare av undervattensfarkoster, försvarsindustrier
och forskningsinstitut. Förvärvet ger Saab Seaeye möjlighet att nyttja Hydro-Leks
unika kunskaper för att ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft på den
kommersiella undervattensmarknaden som en komplett leverantör av
undervattensfarkoster.
– Vi ser tydliga synergier mellan de två företagen då manipulatorarmar och
verktyg är viktiga komponenter i utvecklingen och funktionaliteten av
undervattensfarkoster. Vår förmåga att erbjuda och supportera en komplett
lösning med farkost och verktyg kommer att ge oss betydande fördelar på
marknaden, säger Jon Robertson, vd, Saab Seaeye.
Hydro-Lek blir ett helägt dotterbolag till Saab Seaeye Limited, som är en del av
undervattensverksamheten inom Saabs affärsområde Dynamics.
Förvärvet förväntas inte innebära någon materiell effekt på Saabs totala resultat för
2013.
Hydro-Lek som har cirka 25 anställda är beläget i Finchampstead Berkshire,
Storbritannien. Företaget har en bred kundbas inom offshoreindustrin i Europa, USA
och Asien.
Saab Seaeye är världens största tillverkare av elektriska fjärrstyrda
undervattensfarkoster för både offshore- och försvarsindustrin, med verksamhet i
Storbritannien och Sverige.
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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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Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september kl.08.30.
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