
 

AAC Clyde Space utvecklar nästa generations satelliter med 2,3 
MGBP i anslag från Scottish Enterprise  

 
2020-06-05 AAC Clyde Space AB (publ) 
AAC Clyde Space Glasgow ska genom ett treårigt forsknings- och utvecklingsanslag från Scottish 
Enterprise utveckla, tillverka och få erfarenhet från omloppsbana för sin nästa generation nano- och 
småsatelliter. Med standardiserad och modulariserad design kommer satelliterna att kombinera 
spjutspetsteknik med konstellationsfärdig produktion. 

Anslaget från Scottish Enterprise på upp till 2,3 MGBP (ca 27 MSEK) ska finansiera 50 procent av AAC Clyde 
Spaces kostnader för att utveckla sin nästa satellitgeneration. Anslaget betalas ut successivt under en 
treårsperiod med start i juli 2020 för att stödja aktiviteter inom FoU, inköp av ny utrustning och nya 
arbetstillfällen. 

Projektet kommer att omfatta utveckling av en skalbar satellitarkitektur byggd runt ett högintegrerat 
avioniksystem. 

”Vi är mycket tacksamma för det fortsatta stödet från Scottish Enterprise. Anslaget möjliggör för AAC Clyde 
Space att accelerera utvecklingen av framtidens satellitarkitektur, vilken i sin tur kommer att förbättra vår 
tillverkningskapacitet radikalt. Det stärker vår förmåga att erbjuda ännu mer prisvärda satelliter i framkant för 
konstellationer. Scottish Enterprise har återigen tagit en ledarroll när det gäller att främja rymdindustrin i 
Skottland till nytta för näringslivet, skapandet av attraktiva jobb och den lokala ekonomin”, säger AAC Clyde 
Space VD Luis Gomes. 

”Rymdteknologi fortsätter att fascinera människor världen över, idag kanske mer än någonsin tidigare under 
det gångna decenniet. Rymdbranschens utveckling öppnar fler och fler möjligheter världen över för människor 
som vill utforska och ta fram nya forskningslösningar. Scottish Enterprise har en långvarig relation med Clyde 
Space och är stolt över att stödja dess senaste projekt. Med vårt stöd tror vi att företaget kan fortsätta att 
förflytta gränserna för vad nano- och småsatelliter kan åstadkomma och bidra till att positionera Skottland 
som Europas ledande rymdnation", säger Linda Hanna, Managing Director, Scottish Enterprise. 

FÖR MER INFORMATION: 
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta: 
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com 
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com eller 070 - 556 09 73 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB ska offentliggöra enligt EU:s 
förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2020 kl 14:00 CET. 

OM AAC CLYDE SPACE  
AAC Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i 
omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett 
utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Space oöverträffade ”flight heritage” och 
helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. 

AAC Clyde Space aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank 
AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. 
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OM SCOTTISH ENTERPRISE 
Scottish Enterprise är Skottlands nationella organ för ekonomisk utveckling. Vi har åtagit oss att skapa tillväxt i 
den skotska ekonomin till förmån för alla, hjälpa till att skapa fler kvalitetsjobb och en ljusare framtid för varje 
region.   

Följ oss på Twitter  http://twitter.com/scotent och https://twitter.com/ScotEntNews  
Följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/scottish-enterprise/ 
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