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Tjeckien förlänger Gripenavtalet med Sverige
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab välkomnar undertecknandet
av ett nytt leaseavtal för Gripen mellan Tjeckien och Sverige. Enligt
avtalet som undertecknades idag, kommer Tjeckien att fortsätta
använda 14 Gripen C/D i ytterligare 12 år, åtminstone fram till 2027.
Partnerskapet är ett avtal mellan två regeringar där Saab agerar
som underleverantör till FMV, som tillhandahåller flygplanen. Saab
har ännu inte fått någon order.

– Genom det här avtalet har Tjeckien fattat ett långsiktigt strategiskt beslut om att
fortsätta använda Gripen, och säkerställer därmed den fortsatta utvecklingen av
landets försvarsförmåga. Detta är ytterligare ett bevis på förtroendet för Gripen och
dess kapacitet, säger Lennart Sindahl, vice VD och chef för Saabs affärsområde
Aeronautics.

Det tjeckiska flygvapnet har använt Gripen sedan 2005, och det nuvarande
hyresavtalet löper ut nästa år. Det nya avtalet förlänger partnerskapet mellan Sverige
och Tjeckien i ytterligare 12 år, vilket betyder att Tjeckien kommer att fortsätta
använda 14 Gripen C/D åtminstone fram till 2027.

Det nya avtalet undertecknades av Ulf Hammarström, generaldirektör för den
svenska försvarsexportmyndigheten (FXM) och den tjeckiske vice försvarsministern
Bohuslav Dvořák.

Gripen utgör ryggraden i fem olika länders luftförsvar: Sverige, Sydafrika, Ungern,
Thailand och Tjeckien. 2013 valde den brasilianska regeringen Gripen till sitt
flygvapen. Dessutom använder brittiska ETPS (Empire Test Pilot School) Gripen i sitt
träningsprogram för blivande testpiloter.

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

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube


