
Order på RescueRunner system till Spanien
Safe at Sea AB har mottagit en order på ett RescueRunner System för leverans till kund i Spanien.

Brocado Solutions S.L., den spanska distributör som Safe at Sea AB (Publ) har ingått distributörsavtal med har beställt ett RescueRunner system för leverans till en
spansk kund inom livräddning. RescueRunner systemet har valts för dess unika egenskaper som möjliggör räddningsinsatser i grunda och otillgängliga områden
där andra båtar inte kan komma till. Detta blir den första RescueRunnern som levereras till Spanien. Brocado Solutions S.L. har tidigare beställt en SafeRunner för
demo-verksamhet på den spanska marknaden.

Genom affären hoppas vi på ett ökat intresse då andra livräddningsaktörer och räddningstjänster på den spanska marknaden kommer ha möjlighet att se och testa
systemet.

”Det är fantastiska nyheter att vi har fått order på ett första RescueRunner-system till Spanien. Brocado Solutions har lång erfarenhet av att arbeta med
räddningsutbildning, räddningsutrustning, en mycket intressant produktportfölj och dessutom stor kompetens och det känns som vi har hittat en mycket bra
distributör för den spanska marknaden.”, säger Linda Ahl, VP sälj-och marknadschef på Safe at Sea AB (publ).

RescueRunnern kommer att levereras i Q4.

Ordervärde är cirka SEK 340 000.

För mer information 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 19 oktober 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.


