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Saab får order på sjömålsrobot från Tyskland
Saab har fått en beställning från sin tyska partner Diehl Defence för
leveranser av sjömålsroboten RBS15 till den tyska marinen. Ordervärdet
är cirka 1,7 BSEK och leveranserna kommer ske mellan 2022 och 2026.
Beställningen är en del av ett ramavtal mellan Saab och Diehl Defence, vilket möjliggör framtida
beställningar där Saabs andel är upp till 1,5 BSEK. Enligt avtalet kan beställningar läggas fram
till och med 2024.
Sjömålsrobotar av typen RBS15 och tillhörande lavetter i denna beställning ska utrusta den
tyska marinens korvetter av Braunschweig-klass. Förutom sjömålsrobotar inkluderar
beställningen även kringutrustning och service. Den tyska marinen är användare av RBS15
sedan 2011.
-

Vi är stolta över att stötta den tyska marinen med ytterligare RBS15system. Det här ramavtalet innebär en viktig milstolpe i vårt långsiktiga
samarbete med Diehl Defence och vår relation med Tyskland. Nu ser vi
fram emot att fortsätta bygga partnerskapet och stötta den tyska marinens
förmåga med våra robotsystem, säger Micael Johansson, Saabs VD och
koncernchef.

-

Det här kontraktet är ett tecken på förtroende från den tyska marinen och
de tyska myndigheterna gentemot Diehl Defence och vårt strategiska
samarbete med Saab för moderna vapensystem som är avsedda för
marinen, sade Helmut Rauch, VD och koncernchef för Diehl Defence.
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RBS15 förser användaren en långräckviddig sjömålsrobot med allvädersförmåga som kan
avfyras från flera olika plattformar. RBS15 används idag av försvarsmakter över hela världen.
RBS15-systemet produceras av Saab tillsammans med den tyska partnern Diehl Defence. Läs
mer om RBS15-systemet här.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Wolgers, Press Officer
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
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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 i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab
ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
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Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2020 kl.11:30 CET.
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