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VD och koncernchef Håkan Buskhe lämnar Saab 2020
Håkan Buskhe har informerat Saabs styrelse om att han lämnar posten
som VD och koncernchef. Styrelsen kommer nu att påbörja rekrytering av
en efterträdare.
Håkan Buskhe har enligt sitt anställningsavtal sex månaders uppsägningstid och
kommer att fortsätta i sin nuvarande roll tillsvidare, men lämnar Saab i februari 2020.
Den exakta tidpunkten avgörs av den rekryteringsprocess som Saabs styrelse nu
inleder.
-

Håkan Buskhe har med stort engagemang och flera strategiskt viktiga
beslut lagt en stark grund för en fortsatt positiv utveckling för Saab.
Utvecklingen av Gripen E, Saabs del i det amerikanska T-X-projektet och
en kraftig förmågehöjning inom det viktiga sensorområdet med bland annat
GlobalEye är några exempel på detta. Under Håkan Buskhes ledning har
Saab dessutom expanderat internationellt och inlett samarbeten med ett
flertal andra ledande försvarsindustrier. Sammantaget gör detta att Saab
idag står på en solid grund, vilket är nödvändigt i den extremt snabba
tekniska utveckling som påverkar alla industrier, säger Marcus Wallenberg,
styrelsens ordförande.
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Håkan Buskhe tillträdde rollen som VD och koncernchef för Saab den 1 september
2010. Håkan Buskhe är 55 år.
-

Saab har utvecklats till en ny nivå och är idag ett internationellt starkt
försvars- och säkerhetsföretag. Vi har tagit oss hit genom strategiska
samarbeten, global närvaro och ett konsekvent fokus på investeringar i
produktportföljen. Det har varit fantastiskt att få leda detta arbete, säger
Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe.

-

Skälet till att jag väljer att lämna Saab är att jag gärna skulle vilja hinna med
ytterligare en operativ utmaning i min karriär. Fram till dess att en ny VD är
utsedd kommer jag att ha fullt fokus på Saab för att underlätta för min
efterträdare. Det handlar framförallt om genomförandet av de stora
projekten tillsammans med våra kunder samt det fortsatta arbetet med att
nå Saabs finansiella mål, avslutar Saabs VD och koncernchef Håkan
Buskhe.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
Ann Wolgers, Press Officer
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @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.
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Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2019 kl.
17:00 CET.
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