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AgustaWestland og Systematic indgår samarbejdsaftale  
 
 
AgustaWestland og Systematic har underskrevet en samarbejdsaftale, som betyder, at de to 
virksomheder sammen vil udforske nye forretningsmuligheder på verdensplan. De to 
virksomheder vil også arbejde på at integrere Systematics SitaWare-produktlinje med 
AgustaWestlands helikopterprodukter, og desuden skal AgustaWestland bistå Systematic 
med global markedsføring af Aarhus-virksomhedens produkter og ydelser. 

Det er intentionen at udnytte AgustaWestlands globale salgsnetværk til at hjælpe Systematic 
på en række høj-vækstmarkeder i Asien, Sydamerika og Mellemøsten. Markeder, hvor 
AgustaWestland i forvejen er særdeles veletableret. 

Systematic, som en af verdens førende leverandører af kommando- og kontrolsystemer, 
militære kommunikationssystemer og systemer til elektronisk krigsførelse, vil både 
samarbejde med AgustaWestland på nye markeder og i den danske konkurrence om en ny 
skibsbaseret helikopter, hvor AgustaWestlands AW159 er en kandidat.  

‘’AgustaWestland ser frem til at arbejde sammen med Systematic om at opdyrke nye 
markeder for virksomhedens produkter og serviceydelser. Vi ser et kæmpe potentiale for 
mange af Systematics systemer, inklusive hele virksomhedens palette af avancerede 
kommando- og kontrolsystemer,” siger Giacomo Saponaro, der er Senior Vice President 
International Business i AgustaWestland. 
 
”Samarbejdet giver Systematic store muligheder for hurtigere at få fodfæste på nye og 
fjerntliggende markeder. Herudover vil samarbejdet være med til at skabe flere 
højteknologiske arbejdspladser i Danmark, i og med at vi får adgang til at udbygge vores 
kommando- og kontrolplatform SitaWare til også at omfatte helikoptere og deres samspil med 
landoperationer. Dette vil have global interesse,” siger Michael Holm, der er adm. direktør for 
Systematic. 
 
Siden juni 2011 har AgustaWestland indgået en række samarbejdsaftaler med danske 
virksomheder i forsvars- og aerospaceindustrien. Aftalen med Systematic betyder, at 
AgustaWestland nu samarbejder med de største og mest betydningsfulde virksomheder i 
forsvars- og aerospaceindustrien i Danmark. 
  
AgustaWestland har gennem de sidste 10 år været dansk forsvars- og aerospaceindustris 
største samarbejdspartner. Virksomheden har gennemført industrisamarbejdsprojekter for 
mere end to mia. kroner og fortsætter med at arbejde tæt sammen med den danske industri. 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Systematic blev grundlagt i 1985 og beskæftiger 450 højt kvalificerede medarbejdere i 
Danmark, England, USA og Finland. Virksomheden har hovedkontor i Aarhus og er 
Danmarks største privatejede softwarevirksomhed. Systematics primære forretningsområder 
er forsvar, sundhed, integrationsydelser samt efterretningssystemer. 
 
AgustaWestland tilbyder Danmark AW159 Wildcat-helikopteren i konkurrencen om at levere 
en ny skibsbaseret helikopter til det danske flyvevåben. AW159 er en helt ny helikopter, som 
er udviklet til at erstatte Lynx-helikopteren, der i forvejen bruges af det danske søværn. 
AgustaWestland begynder leverancen af 62 AW159-helikoptere til den britiske hær og flåde i  
april 2012. AW159 er en ”hyldevare”, der har den fordel, at den kan operere fra alle 
søværnets skibe. 
 
For yderligere oplysninger besøg www.agustawestland.com eller www.systematic.com 
 


