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Datum Referens

5 oktober 2018 CU 18:085 S

Saab utser Gripenchef i Schweiz
Saab har utsett Martin P. Büsser till chef för Gripenaktiviteterna i Schweiz.
Martin var tidigare chef för försäljning och marknadsföring på Ruag
Aviation och tillträdde sin nya tjänst den 1 oktober 2018.

Martins huvuduppgift blir att leda Saabs deltagande i den pågående upphandlingen av
nya stridsflygplan till det schweiziska flygvapnet. Han kommer bland annat att stödja
det industriella samarbetet med schweizisk industri, partnerföretag och vetenskapliga
institutioner.

Martin har lång erfarenhet av och ett stort kontaktnät inom det schweiziska
näringslivet, särskilt inom försvarsindustrin men även inom politik och myndigheter. I
sin tidigare tjänst som chef för försäljning och marknadsföring på Ruag Aviation och
ledamot i Ruag Aviations styrelse var han ansvarig för global försäljning,
affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation samt kommersiella tjänster.

– Martin Büsser har stor erfarenhet av och förståelse för hur man navigerar de
unika marknadsförhållandena inom försvarsindustrin. Under Martins ledarskap
kommer Saab att vara väl positionerat för ett framgångsrikt deltagande i den
schweiziska upphandlingen av nya stridsflygplan, säger Magnus Lewis Olsson,
chef för Saabs marknadsområde Europa.

Martin är utbildad vid Swiss Federal Institute of Technology i Zürich och har en
magisterexamen inom maskinteknik, företagsledning, teknik och ekonomi. Hans
karriär inleddes 1990 på Oerlikon-Bührle Group, där han arbetade i USA och Italien
innan han återvände till Schweiz för att fokusera på M&A och företagsekonomi. 1998
gick Martin över till Pilatus Flugzeugwerke AG och deltog i ledningen för programmet
PC-21 från utveckling till marknadsintroduktion. 2007 anställdes han på RUAG
Aviation, där han var ansvarig för utvecklingen av den internationella verksamheten
samt för organisations- och kapacitetsutveckling på flygmarknaderna.

Saab i Schweiz

Saab har under det senaste decenniet gjort investeringar i den schweiziska försvarsindustrin och
avser vara en långsiktig partner till schweizisk industri och den schweiziska försvarsmakten.
Saab har utvecklat en betydande försörjningskedja av underleverantörer över hela landet.
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Saabs schweiziska dotterbolag omfattar för närvarande Saab Bofors Dynamics Switzerland i
Thun samt delägande i SN Technologies i Genève och UMS Skeldar i Möhlin. Installerade
Saabsystem i Schweiz inkluderar flygledning, flygdatorer, självförsvarssystem för helikoptrar,
antitankmissiler, storkalibrig ammunition samt elektronik för militärfordon.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

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.


