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Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg – anförande årsstämma 2019 
Det talade ordet gäller 
 
Kära aktieägare. 
 
I egenskap av styrelsens ordförande vill jag hälsa er varmt välkomna till Saabs 
årsstämma 2019. 
 
Det är glädjande att se att så många aktieägare valt att komma hit idag. Som alltid 
när årsstämman förläggs till Linköping är uppslutningen god och det är något som 
bolaget och styrelsen uppskattar mycket. 
 
… 
 
Saabs verksamhet präglas allt mer av såväl internationella samarbeten som 
storskaliga projekt. I denna nya vardag är en robust balansräkning central för att 
bolaget skall vara en intressant aktör att ingå samarbeten med. Därutöver är det 
viktigt att ha ett ökat utrymme för investeringar och i grunden den finansiella ställning 
som krävs för att ta sig an nya och viktiga utmaningar. 
 
Det var mot denna bakgrund som Saab under hösten annonserade den 
företrädesemission om 6 miljarder, som nu genomförts. Nu finns den finansiella 
kraften för att fortsätta växa och exekvera bolagets strategi.  
 
Ni är många här i dag som valde att delta i denna företrädesemission och jag skulle 
härmed vilja rikta ett särskilt tack till er.  
 
… 
 
Ett exempel på kraften i de internationella partnerskapen och Saabs förmåga att 
bidra, avspeglas i det faktum att det amerikanska flygvapnet under 2018 valde 
skolflygplanet T-X från Saab och Boeing. Detta är mycket spännande och kommer 
bidra till en förändring och utveckling av Saab som företag. 
 
När vi blickar framåt  ser vi fler andra möjliga samarbeten av liknande karaktär. Till 
exempel förs det på många håll i världen just nu diskussioner kring framtida 
stridsflygplan. Saab deltar aktivt i dessa diskussioner och här finns gott om 
möjligheter att utforska. Vi anser att vi har tillräcklig teknisk förmåga och styrka för att 
vara en relevant aktör i dessa sammanhang. 
 
Saab som bolag existerar för att Sverige på sent 30-tal beslöt att vi behövde en 
försvarsindustri för att säkra svensk försvarsförmåga. Detta politiska beslut krävde 
resurser för att kunna genomföras. Detta gäller också idag och i framtiden. Som ett 
resultat är Sveriges tekniska förmåga idag unik och vi är med våra 10 miljoner 
invånare ett av ett fåtal länder som kan utveckla och tillverka ett så komplext 
flygsystem som ett stridsflygplan. Vår förhoppning är att Sverige fortsättningsvis ser 
värdet av detta. 
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Försvarsindustrin fortsätter alltså att vara av stor vikt för Sverige. Industrin bidrar till 
försörjningssäkerhet och omfattande kunskapsuppbyggnad samt mycket avancerad 
försvarsmateriel.  
 
Utöver detta leder den forskning och utveckling som sker i Saab till  tiotusentals 
arbetstillfällen vilket också  skapar grogrund för tekniska innovationer och produkter i 
världsklass. Stridsflygplan som Draken, Viggen och Gripen är några av Sveriges 
största industrisatsningar genom tiderna och har lett till banbrytande teknikutveckling 
på ett flertal områden, inte minst inom IT-sektorn. 
 
För att Saabs verksamhet ska kunna vara livskraftig och denna utveckling bibehållas 
över tid är exporten av största vikt. Saab har idag en bred bas att stå på, med 
verksamhet i över 35 länder och försäljning till över 100 länder. Det är en styrka att 
kunna verka brett över världen och det är avgörande för svensk försvarsförmåga. Det 
är också en förutsättning för att vi ska kunna bibehålla vår tekniska förmåga.  
 
I detta sammanhang  är det viktigt med tydliga och transparenta regelverk för export 
som industrin kan förhålla sig till och som skapar förutsägbarhet, långsiktighet och 
legitimitet. Lika viktigt är ett starkt statligt exportstöd.  
 
Det finns som sagt goda möjligheter för Saab att genom framtida internationella 
partnerskap fortsätta på den inslagna vägen. För att göra detta krävs dock ett tätt och 
långsiktigt samarbete med den svenska försvarsmakten and andra myndigheter.  
 
Det är också naturligtvis helt avgörande att vi kan bedriva vår verksamhet på 
vinstgivande sätt eftersom vi satsar mer än 20 procent av vår omsättning på 
forskning och utveckling. Dessa investeringar lägger grunden för att fortsätta att vara 
konkurrenskraftiga.  
… 
Jag vill härvidlag nämna ytterligare ett viktigt område för industriell utveckling. För att 
framöver upprätthålla en stark industri, högteknologi och innovation, krävs också att 
den svenska långsiktiga kompetensförsörjningen är prioriterad. Därför är 
utbildningsfrågan så viktig. I ett litet land som Sverige måste det finnas en grundskola 
och ett utbildningsväsende av hög kvalité som tar tillvara på varje elevs förmåga och 
potential. Vi måste lyckas attrahera ännu fler ingenjörsstuderande och hänga med i 
den digitala omställningen också på utbildningssidan. Vi måste därtill bli bättre på att 
hitta formerna för ett livslångt lärande. 
 
Det är företagets medarbetare och vår förmåga att identifiera och attrahera de nya 
talangerna som ska bära detta företag. Därför är svenskt utbildnings- och 
kompetensförsörjningssystem så viktigt för Saab.  
 
… 
 
I den svårnavigerade miljö som kännetecknar världen idag är det helt avgörande att 
fortsätta att stärka sin konkurrenskraft genom innovation och att vara snabbfotade, 
förstå sin samtid, utnyttja kraften i teknologiska landvinningar.   
 
Med dessa utmaningar arbetar vi varje dag och för denna utveckling står Saab väl 
rustad.  
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… 
Jag vill å styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till Saabs VD, koncernledning och alla 
medarbetare. 17 000 kompetenta och engagerade personer som varje dag ser till att 
lyfta Saab framåt mot nya framgångar. 
 
Jag vill också rikta ett varmt tack till alla aktieägare. 
 
Jag ber nu om att få lämna över ordet till advokat Sven Unger som av styrelsen 
ombetts att öppna Saabs årsstämma 2019. 
 


