
SafeRunnerorder för Safe At Sea
Safe at Sea AB har mottagit en order på två SafeRunner-system för leverans till kund i Rumänien.

Kunden SC SALVAMAR SERVICE SRL är ett rumänskt bolag som specialiserat sig mot räddning och framförallt livräddning på
vatten och man har valt SafeRunner för att man anser att båten med sin stabilitet och utformning på bästa sätt svarar mot deras
operationella behovsbild. Båtsystemen kommer att användas för livräddning på stränderna Eforie Nord och Eforie Syd samt
finnas tillgängliga för att både testas och demonstreras för andra sjö-och livräddningsorganisationer på den rumänska marknaden.

I den zon där SafeRunner-systemen primärt kommer att nyttjas så genomförs sommartid årligen cirka 600 räddningsuppdrag,
vilket vittnar om det stora behovet av ett effektivt räddningsbåtsystem.

Ordern på de två SafeRunner-systemen är den första till Rumänien och genom affären hoppas vi på ett ökat intresse då andra
livräddningsaktörer i Rumänien kommer beredas möjlighet att testa SafeRunner-systemen.

”Det är fantastiska nyheter att vi har fått order på ytterligare två SafeRunner-system. Det är en indikator om att SafeRunner-
systemet på ett bra sätt nu kompletterar vår produktportfölj. Ordern kan även betraktas som en marknadssatsning då vi möjliggör
för fler lokala aktörer att testa vårt SafeRunner-system.”, säger Linda Ahl, VP sälj-och marknadschef på Safe at Sea AB (publ).

SafeRunner-systemen kommer att levereras i Q2.

Ordervärde är cirka SEK 265 000.



För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och
effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur
vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner,
FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.


