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Datum Referens

31 mars 2021 CU 21:012 S

Saab och FMV förlänger support- och
underhållskontrakt för Gripen

Saab och Försvarets Materielverk (FMV) har idag förlängt ett kontrakt
avseende support- och underhållstjänster för Gripen. Ordervärdet uppgår
till cirka 1,6 miljarder SEK och avser perioden 1 april 2021 till den 31
december 2022. Saab har bokat 1,5 miljarder SEK av ordervärdet i det
första kvartalet.

Kontraktet avser prestationsbaserad support och underhåll av Gripen och är en
förlängning av tidigare kontrakt från maj 2017 med FMV.

Kontraktet omfattar support- och underhållstjänster som är nödvändiga för Gripens
flygverksamhet. Kontraktet inkluderar till exempel design och support,
komponentunderhåll, logistiktjänster, tekniskt systemstöd, publikationer, reservdelar,
reparationer, markstödsutrustning och pilotutrustning.

- Med förlängningen kommer Saab att fortsätta stödja en effektiv verksamhet
och tillgänglighet för Gripen. Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vårt
supportkoncept genom att implementera nya innovativa lösningar och detta
kontrakt ger oss möjlighet att göra det tillsammans med våra kunder,
säger Ellen Molin, chef för affärsområdet Support and Services inom Saab.

Arbetet kommer att utföras på Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla,
Göteborg och Östersund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
Mattias Rådström, presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @saabtechnologies
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab
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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.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl.
16.45 CET.


