
 

 
 
 

PRESSMEDDELANDE 

23 maj 2014 
  

 

Enea tecknar avtal värt 16 MSEK amerikanskt 
företag inom flyg/försvar 

 
Enea och ett ledande amerikanskt företag inom flyg/försvar tecknar ett serviceavtal som värderas 

till 16 MSEK (2,4 MUSD) under en period av 2,5 år.  

 

Kunden har efter en omfattande översyn av sina tjänsteleverantörer åter valt Enea som 

leverantör. Enea valdes efter en 6 månader lång utvärderings- och förhandlingsprocess, vilken 

involverade fler än 30 leverantörer. Med det nya avtalet kommer Enea att fortsätta leverera 

tjänster till ett värde av 16 MSEK (2,4 MUSD) under en period av 2,5 år. Enea levererar tjänsten 

från Eneas nordamerikanska tjänsteavdelning, baserad i Arizona.  

 

"Flyg/försvarsindustrin är viktig för Enea och vi börjar se en förbättrad situation i projekt som är 

finansierade av den amerikanska statsbudgeten", säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för 

Enea. "Avtalet bekräftar Eneas förmåga att konkurrera med större företag inom kritiska och 

mycket komplexa tjänstekontrakt. Kundens förnyade förtroende för Enea är ett bevis på vår 

kompetens inom mjukvarudesign, utveckling, integration, test och underhåll." 

 

För mer information besök www.enea.se eller kontakta 

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef 

E-mail: anders.lidbeck@enea.com  

 

Sofie Sarhed, Investor Relations 

Phone: +46 70 971 40 05 

E-mail: sofie.sarhed@enea.com  

 

Om Enea  

Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, 

middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram 

mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och 

prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta 

utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar 

passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och 

militära ändamål. 
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Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på 

NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta 

info@enea.com för ytterligare information. 

 
Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 

lämnades för offentliggörande 2014-05-23 kl 13:30. 

 
Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess 
dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, 
Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® 
Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating 
Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är 
Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2014 Enea AB.  
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