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Anförande av Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2017
DET TALADE ORDET GÄLLER.
Kära aktieägare,
I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB vill jag hälsa er alla varmt välkomna
till Saabs årsstämma 2017.
Det är glädjande att se att så många har slutit upp här idag för den viktiga dialogen
mellan aktieägarna och styrelsen.
Världen präglades under föregående år av politisk turbulens och konflikter och vi såg
en oroande ökning av protektionistiska tendenser. Den geopolitiska situationen har
satt fokus på behovet av säkerhet och varje nations rätt att försvara sig. Försvaret av
de grundläggande mänskliga fri‐ och rättigheterna är som viktigast i tider av oro.
För Saab är partnerskap en väg för att knyta samman människor, teknik, företagande
‐ och också ett sätt att bidra till nationell och internationell säkerhet. Att främja
trygghet och utveckling. Relationer och partnerskap ger också Saab nya kunskaper
och erfarenheter som banar väg för nya affärer.
Saab är ett företag som förenar en stark nationell förankring i Sverige med en stor
drivkraft för öppenhet och globalisering. Öppenhet och handel mellan länder. Att
samarbeta tätt med kunder och det lokala näringslivet – oavsett om det är i Brasilien,
Polen eller Indien – är en grundbult i den långsiktiga affärsstrategin för Saab.
Partnerskap är viktigt speciellt nu i tider då teknikutvecklingen går allt snabbare och
konkurrensen hårdnar. Hastigheten i teknikutvecklingen idag är sannerligen
fascinerande och också svårbegriplig. Att föreställa sig hur världen kommer se ut om
5, 10 eller 50 år är omöjligt, men något vi ständigt måste tänka kring.
Dessa perspektiv ställer krav på en organisation som i varje del står redo att möta
morgondagens utmaningar. En organisation som har förmågan, styrkan och modet
att fatta framåtsyftande och kloka beslut. Varje gång jag möter Saabs anställda – i
Sverige eller på någon av de omkring 35 platser som vi finns ute i världen – möter jag
nyfikna, drivna och professionella medarbetare. Mångfalden av kompetenser,
bakgrunder och erfarenheter bygger Saab starkt och bidrar till ett gott resultat.
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En annan faktor som bidrar till ett gott resultat är hållbara affärer. Hållbara affärer, i
enlighet med internationell och nationell rätt, är ett absolut krav när Saab
konkurrerar på den utmanande marknaden för försvars‐ och säkerhetsprodukter
världen över. Det är en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna skapa värde för
aktieägare, kunder, medarbetare och de samhällen som vi verkar i. Saab har
nolltolerans mot alla former av affärer som inte lever upp till god affärsetik.
Vi har fortsatt många spännande utmaningar framför oss och höga krav att leva upp
till. I dagarna har det gått 80 år sedan Saab bildades. Under dessa år har Saab satsat
på innovation och teknikutveckling, vilket skapat ett företag med världsledande
produkter.
Ett bevis för denna förmåga visade Saab upp under 2016 då företaget visade upp den
nya versionen av Gripen E, ett nytt skolflygplan tillsammans med Boeing – T‐X ‐ och
en ny generation flygburet radarsystem med GlobalEye.
Jag vill på styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till Saabs VD, koncernledning och alla
våra medarbetare.
Jag ber nu om att få lämna över ordet till advokat Sven Unger som av styrelsen
ombetts att öppna Saabs årsstämma 2017.

