Inledningsanförande av styrelsens ordförande vid Saabs årsstämma den 10 april
2018
Det talade ordet gäller.
Kära aktieägare.
I egenskap av styrelseordförande i Saab AB vill jag hälsa er alla varmt välkomna till
Linköping och till Saabs årsstämma 2018.
Filmen ni precis såg ger ansikte åt de tusentals medarbetare som arbetar med Saabs
viktiga projekt. Det är ett viktigt arbete de alla gör för kunder och för ägare. Tack.
Jag är glad över att se att så många kommit hit idag. Det tyder på ett stort
engagemang och intresse för Saab vilket vi i styrelsen sätter ett stort värde på. Jag
sätter också ett stort värde på den viktiga dialog mellan aktieägarna och styrelsen
som en årsstämma möjliggör.
Saab grundades 1937. Under dessa år har bolaget bidragit till ökad trygghet och
säkerhet samtidigt som vi främjat teknologisk och ekonomisk utveckling, såväl i
Sverige som runt om i världen. Det är det här som vi ser som vårt uppdrag och det
tar vi på stort allvar och som ytterst leder till att vi generar en attraktiv avkastning till
er aktieägare i bolaget.
I tider av fortsatt geopolitisk oro liksom en tillväxt av komplexa okonventionella
hotbilder och cyberattacker runtom i världen, är behovet av trygghet och säkerhet
stort.
Min uppfattning är att Saab är väl rustat att axla detta uppdrag och det ansvar som
ligger framför oss. Den teknologiska höjden – och bredden – i det här bolaget är
exceptionell.
Själva grunden för denna teknologiska höjd är de strategiska, långsiktiga och mycket
omfattande satsningar på forskning och utveckling som vi bedrivit och fortsätter att
bedriva. Saab är ett av de svenska bolag som investerar mest i forskning och
utveckling som andel av omsättningen. 2017 investerade vi själva och tillsammans
med våra kunder omkring 7,4 miljarder i forskning och utveckling, cirka 23 procent av
försäljningsintäkterna. Dessa satsningar gör att Saab nu erbjuder några av världens
modernaste system och lösningar, produkter och tjänster, på marknaden. Vi ska
fortsätta satsa på forskning och utveckling.
När vi idag summerar det senaste året så kan vi glädjas åt att Gripen E flugit för
första gången liksom det nya spaningsflygplanet GlobalEye.
Dessutom har vi, tillsammans med Boeing, byggt ett helt nytt skolflygplan. På tre år
gick detta från idé till ett flygplan i luften. Det är en bedrift, tack vare ett unikt
samarbete och tack vare innovativa medarbetare. Senare under året är det tänkt att
det amerikanska flygvapnet ska meddela vem som vinner upphandlingen.

Det här är bara några exempel på Saabs innovationskraft och förmåga att på
exceptionellt kort tid ta forskningsresultat och utvecklingssatsningar hela vägen till
färdiga system och lösningar som kan hjälpa till att lösa våra kunders utmaningar.
Bakom dessa framgångar finns våra cirka 17 000 medarbetare som arbetar
målmedvetet för att ge kunderna bästa möjliga lösningar.
Saab växer och det är vi glada för. Men växande företag har också utmaningar där
kompetensförsörjning är en fråga som blir allt viktigare för Saab under kommande år.
Ett långsiktigt tänkande kring kompetensförsörjning börjar med att vi i Sverige lyckas
utveckla vårt grundläggande utbildningssystem och att det i slutändan utbildas fler
internationellt konkurrenskraftiga ingenjörer. Detta så att vi kan möta alla de
möjligheter som den enormt snabba teknologiska utvecklingen för med sig, inte minst
inom det digitala området. Saab måste också tillse att den befintliga personalen
utvecklas och går i takt med teknikutvecklingen. Våra medarbetare är vår viktigaste
tillgång och den måste vi ständigt investera i. Vi måste också dra full nytta av
partnerskap och samarbeten med akademiska institutioner och företag och på det
sättet stärka vårt kunnande och lärande.
Den nya svenska exportlagstiftningen för försvarsmateriel är nu på plats. Hur den nya
lagen exakt kommer tillämpas återstår ännu att se och därmed hur det i praktiken
kommer att påverka Saab. Export är grunden för att ha en livskraftig försvarsindustri i
Sverige. Det är exporten som möjliggör längre produktionsserier och därmed sänker
kostnaderna för kunder, inte minst för Sverige. Jag vill även understryka att det är
viktigt med tydliga och transparenta regelverk som industrin kan förhålla sig till och
som skapar förutsägbarhet, långsiktighet och legitimitet. Vi kommer naturligtvis följa
detta noga även framöver.
Försvarsberedningen lämnade sin senaste rapport i december 2017. Vi kan notera
att det svenska näringslivet där pekas ut, som en viktig aktör för att stärka Sveriges
förmåga att möta en orolig omvärld. Vi kan se att den politiska enigheten idag är bred
när det kommer till ökade försvarssatsningar. Detta är viktigt i tider av geopolitisk oro
och bidrar till långsiktiga förutsättningar för svenskt försvar och försvarsindustri.
I Saab har vi både kunnande och teknik som är centrala för försvaret av Sverige.
Exempelvis har riksdagen under de senaste åren fattat beslut om att omfatta
stridsflyg, undervattensområdet och vissa segment inom sensorområdet som
väsentliga säkerhetsintressen. Det innebär att det finns ett ömsesidigt ansvar mellan
staten och Saab för att definiera vad detta i praktiken betyder framöver.
Försäljningstillväxten under 2017 var i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål,
med en årlig organisk tillväxt på 5 procent och lönsamheten tog ytterligare ett steg
mot vårt långsiktiga finansiella mål om 10 % i snitt över en konjunkturcykel.
Jag vill å styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till Saabs VD, koncernledning och alla
våra medarbetare. Ni har gjort ett fantastiskt arbete under året! Tack.
Med detta vill jag tacka för ordet och ännu en gång tacka för att ni kommit hit idag.
Jag ber nu om att få lämna över ordet till advokat Sven Unger som av styrelsen
ombetts att öppna Saabs årsstämma 2018.

