
 

 

 

 

 

 
 

 

Pressmeddelande 

Stockholm 11 december 2018 
 

 

SAAB gör ytterligare Virtual Reality-uppdrag med Bublar Group  

 

Bublar Group AB (publ), (BUBL MTF), meddelar att det helägda dotterbolaget Vobling AB 

har fått i uppdrag att vidareutveckla projektet Carl-Gustaf Experience (CGE) i Virtual 

Reality (VR). Projektet startar omedelbart och löper in i det första kvartalet 2019.  

CGE VR skapades ursprungligen av dotterbolaget tillsammans med den svenska 

försvarskoncernen SAAB under 2017 baserat på granatgeväret Carl-Gustaf. 

Applikationen kombinerar VR med rörelseigenkänning för att skapa en verklighetstrogen 

visualisering av produktens prestanda och funktionalitet. CGE visades som 

huvudattraktion på världens största vapenmässa arrangerad av DSEI (Defence and 

Security Equipment International) och visas också upp i utställningen på SAABs 

huvudkontor i Stockholm. Vobling har nu fått ett uppföljande uppdrag från SAAB 

avseende vidareutveckling av CGE och anpassas för headset från HTC Vive Pro och 

VARJO.  

“VR-upplevelsen i vårt showroom är mycket uppskattad och vi ser fram emot att 

ytterligare utöka såväl funktionalitet som realism, samt utöka upplevelsen för våra 

besökare till att innefatta fler scenarier”, säger Patrick Mollbrink, Marketing 

Communication Manager på SAAB AB. 

“Vi är stolta över att SAAB nu gett oss förnyat förtroende att gemensamt ta CGE-

upplevelsen till en helt ny nivå”, säger Anders Ribbing, VD på Vobling. 

För mer information och bildmaterial, se följande länk: https://bit.ly/2EpnhYO 

Om SAAB 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar 

inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla 

kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, 

utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas 

förändrade behov. 

 

Om Bublar Group AB (publ) 

Bublar Group med dess helägda dotterbolag Vobling är det ledande nordiska noterade 

bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel 

och upplevelser för konsument och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. 

Vobling AB förvärvades i oktober 2018. 

https://saab.com/
https://bit.ly/2EpnhYO


Bublar är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793). Bolagets 

mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50. 

Om Vobling AB 

Vobling erbjuder utveckling inom 3D, visualisering och spelmotorer åt klienter över hela 

världen. Sedan 2015 har företaget levererat tjänster, produkter och innehåll till ett stort 

antal svenska och internationella företag inkluderat bland andra SAAB, Tobii, Merck och 

SJ. Vobling är sedan oktober 2018 ett helägt dotterbolag till Bublar Group AB (publ), det 

ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality 

(VR). För bilder och mer information om verksamheten, besök www.vobling.com 

alternativt kontakta Anders Ribbing, VD Vobling, anders.ribbing@vobling.com. 

 

Kontakt 

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20 

www.bublar.com 

För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD: magnus.granqvist@bublar.com 
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