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Datum Referens

19 december 2018 CU 18:131 S

Ny chef för Saab i Latinamerika
Saab har utsett Fredrik Gustafson till ny chef för
marknadsområdet Latin America från 1 januari 2019.

Fredrik Gustafson är för närvarande marknadsförings- och försäljningschef för
den latinamerikanska regionen. I sin nuvarande roll har Fredrik arbetat med att
utöka och diversifiera Saabs verksamhet i regionen, och har samtidigt bidragit
till att öka medvetenheten om Saab och dess affärsenheter på de
latinamerikanska marknaderna.

Fredrik inledde sin karriär i det svenska flygvapnet 1989 som teknisk officer.
Han började arbeta på Saab i Linköping 2000 som chef för
utbildningsprogrammet för kunder. Mellan 2006 och 2010 var Fredrik chef för
Gripenkampanjerna i Norge och Brasilien, innan han kom till Gripen Regional
Export i Latinamerika. 2015 utsågs Fredrik till marknadsförings- och
försäljningschef för marknadsområdet Latin America, som är den roll han har för
närvarande.

– Jag ser fram emot att ta mig an den här spännande uppgiften. Under de
senaste fem åren har vi lyckats positionera Saab på en rad nya områden i
regionen. Jag är säker på att detta bara är början på en framgångsrik resa
för Saab i Latinamerika, säger Fredrik Gustafson.

Den nuvarande chefen för marknadsområdet, Bo Torrestedt, kommer att stanna
i Brasilien till slutet av mars för att stötta Fredrik och underlätta övergången till
den nya befattningen. Han kommer sedan att återvända till Sverige för att ta sig
an nya utmaningar inom Saab.

Saabs marknadsområde Latin America är en nyckelregion med stor potential för
tillväxt och nya partnerskap. De senaste åren har Saab ökat sin närvaro genom
att säkra starka och stabila relationer med försvarsmakterna i regionens länder.
Företagets arbete med att stödja industriella samarbeten, tekniköverföring och
utveckling av lokala industrier samt främjande av ”triple helix”
(industri/myndigheter/universitet) ger en stabil bas för fortsatt utveckling av
Saabs verksamhet i regionen.

Saab är närvarande i Latinamerika med en bred portfölj av högteknologiska
lösningar och produkter som Gripen, markbaserat luftförsvar, fjärrstyrd
flygtrafikledning, C4I, EW (elektronisk krigföring), signaturhantering,
sambandssystem, övervakningssystem samt radarsystem.
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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.


