Hej!
I höstas gjorde vi en undersökning där vi frågade några av er på försvarsföretagen vad ni
tycker om FXM. Vi fick in många synpunkter och förslag på förbättringar – något vi är glada
och tacksamma för. Flera av förslagen vi fick har vi arbetat vidare med. Många av er som
deltog i undersökningen önskade mer information om FXM och vilka aktiviteter vi anordnar
och deltar i. Därför introducerar vi nu ett nyhetsbrev. Tanken är att det ska skickas ut en
gång i kvartalet och innehålla information om resor, mässor och seminarier och andra
nyheter från myndigheten.
Vi tar gärna emot synpunkter på hur vi kan förbättra detta nyhetsbrev. Vill du inte ha fler
nyhetsbrev svara bara på detta mail och skriv det.
Vänliga hälsningar,
Sofia Karlberg
Kommunikationschef

PÅ GÅNG HOS FXM
För att kontakta de ansvariga för olika aktiviteter maila enligt
principen fornamn.efternamn@fxm.se
FXM anordnar Försvarsexportdag i Karlskoga
Försvarsexportdagen äger rum i Karlskoga den 5-6 maj. Seminariet har två teman,
Marknadens utveckling och Främjande av försvarsexport. Preliminära talare är bl a ASD:s
generalsekreterare Jan Pie, ISP:s generaldirektör Christer Ahlström samt representanter från
UD och Försvarsmakten. För mer information kontakta Fredrik Nilsson eller Shervin Rashedi.
USA-seminarium
12 och 13 maj besöker Foreign Comparative Testing, FCT, som är en del av U.S. Office of
Secretary of Defense, Sverige. FCT genomför prov på icke-amerikanska produkter som kan
passa in i amerikanska upphandlingar. I samband med FCT ordnar FXM, i samarbete med
SOFF, ett seminarium om USA, Sverige och försvarsindustriella frågor. Seminariet är den 12
maj. Svenska företag verksamma inom försvarssektorn kan här träffa och ta del av
föreläsningar av Försvarsdepartementet, ISP, Försvarsmakten, FMV och FXM kring
respektive myndighets pågående och kommande verksamhet i relation till USA. Detaljerat
program och talare från respektive myndighet är under utarbetande, för mer information
kontakta Jonas Waltari.

Eurosatory
15-18 juni går den stora försvars- och säkerhetsmässan Eurosatory av stapeln i Paris. FXM
är med och bidrar till Sverigemontern där en rad svenska företag ställer ut. Myndigheten
samordnar även den svenska statens deltagande. På måndagen den 15 juni är vi med och
arrangerar ett mingel på mässan tillsammans med branschorganisationen SOFF. Om ditt
företag är intresserat av exportstöd på eller inför mässan eller du kommer att vara där och är
intresserad av en inbjudan till mingel, kontakta Göran Lindgreen.

FXM:S KALENDARIUM
14-17 april Mässan Defence Services Asia i Malaysia. Kontaktperson Fredrik Hedén.
5-6 maj Försvarsexportdagen i Karlskoga (se ovan). Kontaktperson Fredrik Nilsson.
12 maj USA-seminarium (se ovan). Kontaktperson Jonas Waltari.
18 maj Folkomröstning i Schweiz om landets köp av 22 stycken Jas Gripen E. FXM ansvarar
för Sveriges förhandlingar med Schweiz om köpet.
20-22 maj Den maritima mässan MAST i Istanbul. Kontaktperson Anders Järn.
28-29 maj Mässan CANSEC i Kanada. Kontaktperson Jonas Waltari.
15-18 juni Försvarsmässan Eurosatory i Paris (se ovan). Kontaktperson Göran Lindgreen.
24-26 juni Balt-Military-Expo i Gdansk. Kontaktperson Anders Järn.
29 juni-3 juli FXM i Almedalen. Mer information om seminarium kommer senare.

NYHETER FRÅN FXM.se
Brasilien i fokus under FXM-seminarium
Sverige har en lång och framgångsrik historia och tradition av samarbete med Brasilien och
den brasilianska marknaden. På det temat anordnade FXM ett Brasilienseminarium för
svensk försvars- och säkerhetsindustri. Läs mer här
Tjeckien godkänner nytt Gripenavtal
Tjeckiens regering godkände 12 mars ett nytt JAS 39 Gripenavtal. Under ett par års tid har
Försvarsexportmyndigheten, FXM, förhandlat med det tjeckiska försvarsministeriet om ett
nytt avtal för landets leasing av 14 stycken Gripen C/D. Den 12 mars har Tjeckiens regering
godkänt avtalet som efter interna processer ska undertecknas i april. Läs mer här
FXM:s inriktnings- och prioriteringsarbete
Enligt instruktionerna till FXM ska myndigheten årligen till Försvarsdepartementet redovisa
en inriktning för myndighetens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande
prioriteringar för försvarsexportverksamheten. Läs mer här
Mer om FXM www.fxm.se
Följ oss på Twitter @forsvarsexport

Försvarsexportmyndighetens uppdrag är att främja svensk försvarsexport – när den är av försvars- och
säkerhetspolitiskt intresse. Myndigheten främjar genom försvarskompetens. Myndigheten stödjer företags
försvarsnyttiga export och företräder staten vid försvarsexportaffärer och annan försäljning. Inom ramen för
exportfrämjande leder FXM exportfrämjande verksamhet i samverkan med andra myndigheter och försvars- och
säkerhetsindustrin. Vi främjar export från såväl de större företagen som från små och medelstora företag.
Främjandet omfattar förutom försvarsmateriel, även export av militär teknologi för civila ändamål eftersom militär
teknik ofta måste användas även i civila sammanhang för att vara lönsam för företagen.

Nyhetsbrev FXM ges ut fyra gånger om året av Försvarsexportmyndigheten. Publiceringsdatum: 8 april 2014. Vill du
inte ha nyhetsbrevet? Svara på mailet och skriv att du inte vill ha nyhetsbrevet.

