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2019-10-16 ÅAC Microtec AB (AAC Clyde Space) 
AAC Clyde Spaces, Europas ledande småsatellitbolag, framgång med satellitdelsystemen Sirius fortsätter 
med en order om totalt 11,3 MSEK, från en stor europeisk satellittillverkare. Två uppsättningar delsystem 
kommer att levereras inom sex månader för att användas i en ej offentliggjord rymdmission. 
 
De senaste åren har Sirius-seriens omborddatorer blivit allt populärare bland småsatellittillverkare och hittills 
har över 50 enheter levererats. Serien utvecklades ursprungligen för satellitplattformsprojektet InnoSat som 
har finansierats av Rymdstyrelsen. 
 
Utöver Sirius delsystem Command and Data Handling (C&DH) kommer AAC Clyde Space också att leverera 
kraftsystemet Starbuck Micro samt andra komponenter och tjänster till satelliterna. 
 
”Återigen visar våra delsystem sin konkurrenskraft hos satellittillverkare och integratörer. Särskilt Sirius C&DH 
produkten blir en allt mer populär standard. Produkten kombinerar god prestanda, hög kvalitet, kort 
leveranstid och ett mycket konkurrenskraftigt pris”, säger Luis Gomes, VD för AAC Clyde Space. 
 
Ordern ska levereras under första halvåret 2020. 
 
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, mobile +46 70 556 09 73 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s 
förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 11:00 CET. 
 
OM AAC Clyde Space  
AAC Clyde Space-gruppen 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 Spaces oöverträffade ”flight 
heritage” och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. 
 
ÅAC Microtecs 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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