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Saab förvärvar Dockstavarvet
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab förvärvar den svenska tillverkaren
av stridsbåtar N. Sundin Dockstavarvet AB samt reparationsvarvet
Muskövarvet AB, för att stärka Saabs produktportfölj inom det marina
segmentet. Förvärvet av företagen träder i kraft den 29 december 2017.
Dockstavarvet, som är baserat utanför Örnsköldsvik, är en ledande tillverkare av
aluminiumbåtar. Företaget grundades 1905 och har under de senaste 30 åren
utvecklat och tillverkat avancerade och snabba strids- och patrullbåtar för både civila
och militära tillämpningar. Dockstavarvet har hittills levererat fler än 200 enheter på tre
kontinenter.
Muskövarvet är ett reparationsvarv beläget i Muskö marinbas i den södra delen av
Stockholms skärgård. Muskövarvet servar huvudsakligen den svenska marinens
amfibiestyrkor.
– Med detta förvärv kommer Saab att stärka produktportföljen för ytfartyg samt
öka sin kapacitet för support och underhåll på Musköbasen. Saabs globala
närvaro kommer också att underlätta marknadsföring och framtida export av
Dockstavarvets produkter, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs
affärsområde Kockums.
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Dockstavarvet och Muskövarvet kommer att ingå i Saabs affärsområde Kockums.
Tillsammans har företagen en försäljning på ca 250 MSEK samt 80 anställda.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com
Johan Öberg, Media Relations Manager
+46 (0)734 187 219
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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