Hej!
Efter en historiskt varm sommar - Sveriges högsta temperatur under detta århundrade
uppmättes i början av augusti i Falun till 35,1 grader och i Linköping hade man den torraste
julimånaden sedan 1901 - är vi nu tillbaka med laddade batterier.
FXM fortsätter samarbetet med Brasilien och vi deltog nyligen i ett MoU-möte,
samarbetsmöte, med landet. Vi ser som bäst över möjligheten att anordna fler aktiviteter
med Brasilien under hösten och våren. Har du några förslag eller vill veta mer så kontakta
Karin Trygg.
I början av september reser FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström till USA för att fortsätta
utveckla våra länders relationer i exportrelaterade frågor. På ambassaden i Washington har
Sverige också ett kontor för försvarsindustriellt samarbete som hjälper företag med frågor
relaterade till den amerikanska försvarsmaterielmarknaden. Kontakta ansvarig Magnus
Ingesson direkt för mer information om vad samverkanskontoret kan hjälpa till med.
FXM kommer under hösten att genomföra ett antal samordningsmöten inför mässan
I/ITSEC, som genomförs den 1-5 december i USA. Ska du delta på mässan eller kommer ditt
företag att ställa ut så kontakta Jonas Waltari för mer information.
FXM träffar regelbundet de länder vi har samarbetsavtal (MoU, memorandum of
understanding) med. Under hösten kommer vi träffa representanter från bland annat Litauen,
Österrike, Italien och Storbritannien. Kontakta Karin Kronhöffer om du är intresserad av mer
information.
Före värmeböljan drog in över landet var FXM i Almedalen och arrangerade två välbesökta
seminarier, ett om varför staten är engagerad i försvarsexport, och ett tillsammans med Saab
om exporten av JAS Gripen. Tack till alla er som deltog. En summering av det första
seminariet kan du läsa här och Gripenseminariet kan du se på webb-tv här.
När det gäller JAS Gripen för FXM just nu samtal med Slovakien och Belgien och diskuterar
en interimslösning med Brasilien. I somras beslöt vi oss för att inte delta i Danmarks
upphandling av ett nytt stridsflygsystem. Läs mer här.
Vi tar gärna emot synpunkter på hur vi kan förbättra detta nyhetsbrev. Vill du inte ha fler
nyhetsbrev går det bra att maila mig för att avanmäla dig.

Vänliga hälsningar,
Sofia Karlberg
Kommunikationschef FXM

FXM:S KALENDARIUM
29-30 augusti Flygmässa Sliac International Air Fest, Slovakien. Kontaktperson: Magnus
Gustafsson
1-4 september Försvarsmässan MSPO i Polen. Kontaktperson: Göran Lindgreen
17-21 september Flyg- och försvarsmässan AAD i Sydafrika. Kontaktperson: Karin Trygg
27-31 oktober Försvarsmässan Euronaval med inriktning på sjö, Frankrike. Kontaktperson:
Anders Järn
5-8 november Mark-, sjö- och flygmässa i Indonesien. Kontaktperson: Mats Bergholm
1-5 december Mässan I/ITSEC, USA. Kontaktperson: Jonas Waltari
Maila kontaktpersonerna enligt principen fornamn.efternamn@fxm.se
Telefon: 08-587 13 300
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: 28 augusti 2014. Vill
du inte ha nyhetsbrevet? Svara på mailet och skriv att du inte vill ha fler.

