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Saab förvärvar Nordic Defence Industries
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har förvärvat det danska marina
försvarsföretaget Nordic Defence Industries (NDI). NDI utvecklar och tillverkar
minröjningsladdningar för den marina försvarsindustrin.
Förvärvet av NDI stärker Saabs position som marknadsledare inom obemannade
undervattensfarkoster när det gäller teknik och innovativa lösningar, samt ökar vår
regionala täckning. Detta betyder att kunderna kan komma till Saab för att få en
helhetslösning som uppfyller alla deras behov inom detektering, klassificering,
identifiering och röjning av sjöminor.
– Genom förvärvet stärker vi vår position på marknaden för minröjningslösningar
(MCM – Mine Counter Measures) och skapar en grund för fortsatt lönsam
tillväxt. Det här stärker både vår regionala närvaro och vår roll som global
leverantör av lösningar för minröjning, säger Görgen Johansson, chef för
affärsområdet Dynamics.
– Tack vare de högteknologiska lösningar för minröjning som NDI
tillhandahåller, kommer Saabs produktportfölj att täcka samtliga behov hos våra
minröjningskunder.
En av NDI:s produkter är DAMDIC, en minröjningsladdning som bärs till minan via en
fjärrstyrd farkost som till exempel Saabs Double Eagle – förstahandsvalet för många
mariner när det gäller minröjning.
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Företaget kommer att integreras i Saabs affärsområde Dynamics och ingå i
affärsenheten Underwater Systems. Kombinationen av Saabs erfarenhet och kunskap
om AUV/ROV-marknaden (autonoma/fjärrstyrda undervattensfarkoster) och NDI:s
innovativa minröjningslösningar skapar en unik minröjningskompetens inom Saab.
– Efter mer än 20 framgångsrika år inom försvarsindustrin med alla utmaningar
som följer på att vara ett litet fristående försvarsföretag, är jag glad över att se
nya och spännande möjligheter för NDI tack vare den kommande integreringen
med Saab, säger Jess Otzen, ägare och VD för NDI.
NDI:s huvudkontor, verkstäder samt erfarna personal kommer att stanna kvar i
danska Aalborg under den nya ledningen för att säkerställa att leveranserna av
kvalitetsprodukter och tjänster kan fortsätta till kunder världen över.
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Saab erbjuder världsledande lösningar inom bland annat undervattensvapensystem,
ubåtsjaktträning, minröjning, övervaknings- och undervattensoperationer för både civil
och militär verksamhet under ytan samt toppmoderna lösningar för offshorebranschen. När det gäller minkrigföring erbjuder Saab ett brett sortiment av
avancerade, obemannade lösningar som hjälper mariner att trygga och bibehålla sin
rörelsefrihet.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @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.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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