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Forsvarsmateriell (FMA) tecknar ramavtal för
ammunition till Carl-Gustaf
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett ramavtal med
Forsvarsmateriell, FMA, (det norska försvarets materielbyrå) för
leveranser av ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. I
samband med kontraktet lade FMA en inledande beställning till ett
sammanlagt värde av MSEK 68. Leveranser kommer ske under perioden
2017-2018.
Ramavtalet mellan Saab och Forsvarsmateriell innebär att kunden kan beställa såväl
träningsammunition som skarp ammunition under perioden 2017-2022. Ammunitionen
kommer att levereras till det norska försvaret som för närvarande använder
Carl-Gustaf-systemet i versionerna M2 och M3.
-

För oss är det här kontraktet ett tydligt tecken på det förtroende det norska
försvaret har för oss och våra produkter. Vi är stolta över att producera
ammunition av absolut högsta kvalitet då vi vet att när våra kunder använder
våra produkter, litar de på deras tillförlitlighet och förmåga att utföra jobbet,
säger Torbjörn Saxmo, chef för affärsenhet Ground Combat inom Saabs
affärsområde Dynamics.
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Saabs världsledande bärbara vapensystem Carl-Gustaf har en lång och framgångsrik
historik världen över, inklusive den nordiska och baltiska regionen. Genom sin breda
ammunitionsportfölj erbjuder systemet den enskilde soldaten förmågan att bekämpa
ett vitt spektrum av mål i olika stridsscenarion – från bepansrade fordon till att
undanröja hinder och bekämpa fiender i byggnader. Systemet, som har sålts till mer
än 40 länder världen över, utvecklas kontinuerligt med nya ammunitionstyper och
förbättrad prestanda.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab AB (publ)
Postadress

Telefon

Telefax

Styrelsens säte

Momsregistreringsnummer

SE-581 88 Linköping
Sweden

+46 (0)13 18 00 00

+46 (0)13 18 72 00

Linköping

SE556036079301

Organisationsnummer

Internet adress

556036-0793

www.saabgroup.com

PRESSMEDDELANDE
Sida

2 (2)

IN 5000356-422 Utg 1 06.11 Word

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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