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Saab får följdaffär på GlobalEye
Saab har idag mottagit ett tilläggskontrakt med Förenade Arabemiraten
avseende försäljning av två GlobalEye, Saabs avancerade flygburna
sensorsystem. Ordervärdet är 1,018 miljarder USD och kontraktsperioden
är 2020-2025.
Förenade Arabemiraten tecknade det ursprungliga kontraktet för GlobalEye under 2015. Det här
kontraktet är ett tillägg till det som tecknades 2015.
-

Vi är stolta över att Förenade Arabemiraten visar ett fortsatt stort
förtroende för Saab och våra lösningar. Det visar att vi ligger i absolut
framkant vad gäller avancerad teknologi. GlobalEye-programmet fortlöper
enligt plan och vi har ett bra och effektivt samarbete med kunden, säger
Micael Johansson, VD och koncernchef, Saab.

Saab kommer att utföra arbetet i Göteborg, Linköping, Arboga, Järfälla och Luleå i Sverige, samt
i Centurion, Sydafrika.
Kontraktet signerades av kunden den 30 december 2020, således bokades ordern under det
fjärde kvartalet 2020.
GlobalEye erbjuder förmågan att övervaka luft, hav och land i en och samma lösning. GlobalEye
kombinerar avancerad radarteknologi med flygplanet Global 6000 som har mycket lång
flygräckvidd och tillverkas av Bombardier.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
Mattias Rådström, Presschef
+46 (0)734 187 086
www.saab.com
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 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 4 januari 2021 kl.
13.45 CET.
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