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Saab presenterar ny produktionsanläggning i USA
Saab presenterar en ny produktionsanläggning i West Lafayette, Indiana, USA.
Anläggningen kommer att förläggas till Purdue University Discovery Park
District. Saab har för avsikt att investera 37 miljoner USD i anläggningen från
och med 2020.
Inledningsvis ska anläggningens fokus vara av flygteknisk karaktär; tillverkning av större
strukturella sektioner och slutmontering av Saabs delar av skolflygplanet T-X, som är gemensamt
designat av Saab och Boeing för USA:s flygvapen. Genom samarbetet med Purdue University
har Saab också för avsikt att expandera sin USA-baserade forskning och utveckling inom
områden som exempelvis sensorsystem, artificiell intelligens och autonoma system.
Detta presenterades idag under en ceremoni vid Purdue University i West Lafayette tillsammans
med Indianas guvernör Eric J Holcomb, Purdue Universitys rektor, Mitch Daniels och Saabs VD
och koncernchef Håkan Buskhe.
-

Detta är ett historiskt ögonblick för Saab. Efter noggrant övervägande har vi
valt West Lafayette tack vare Purdues och Indianas visionära ledarskap.
Dagens tillkännagivande är en del av vår tillväxtstrategi i USA och fördjupar
vår relation till den amerikanska kunden. Vi ser stora möjligheter för denna
anläggning och våra partnerskap, säger Saabs VD och koncernchef Håkan
Buskhe.

Uppbyggnad av anläggningen beräknas starta under 2020. Nyanställningar kommer också att
påbörjas under 2020 och Saab kommer initialt att skapa upp till 300 nya heltidsjobb för personer
hemmahörande i delstaten Indiana.

IN 5000356-422 Utg 1 06.11 Word

Den här produktionsanläggningen innebär att Saab har verksamhet i totalt fem delstater i USA,
inklusive det nordamerikanska huvudkontoret i Syracuse, New York.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
Conal Walker, Media Relations Manager
+447747 857 997
conal.walker@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 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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