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Cybercom tecknar globalt ramavtal med Saab
Cybercom har tecknat ett nytt 3-årigt ramavtal med Saab gällande
tjänster inom system- och teknikutveckling. Cybercom har tecknat ett
koncernövergripande ramavtal inom det aktuella området.
– Ramavtalet med Saab är av stor betydelse för Cybercom. Saab, som förser den globala marknaden med
världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet, ställer
höga krav på kostnadseffektiva lösningar vilket driver på tempot i den tekniska utvecklingen. Avtalet är en
vidareutveckling och fördjupning av samarbete mellan Cybercom och Saab, säger Patrik Boman, VD och
koncernchef Cybercom Group.

Ramavtalet är treårigt och avser konsulttjänster inom teknisk systemutveckling. Det är tredje gången
Cybercom blir utvald som koncernleverantör till Saab AB. Cybercom har lång erfarenhet av
försvarsbranschen och har arbetat med Saab i 12 år.

– Saab är en viktig kund för oss och vår relation går många år tillbaka i tiden. Att vi får förnyat förtroende är
vi mycket glada för. Som utvald ramavtalspartner får Cybercom en fantastisk möjlighet till fler spännande
uppdrag och projekt, säger Jörgen Kleist, kundansvarig på Cybercom.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group, tel 073 983 89 79
Jörgen Kleist, Business Unit Manager, Cybercom Sweden West, tel 070 379 11 72
Mats Jonson, Director Corporate Sourcing, SAAB AB, tel 0734 18 46 26
Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, tel 070 971 12 84

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat
sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems
(BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis
inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka
1 850 anställda med uppdrag världen över och egna kontor på 27 orter i 11 länder. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX
Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com
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