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2017-11-06 ÅAC Microtec AB  
ÅAC har säkrat ett kontrakt med Airbus Defense and Space i Storbritannien för levererans av ett delsystem för test av 
kraftdelarna i ExoMars-rovern inför uppskjutning. Detta är den första av två order av den här utrustningen med ett 
initialt ordervärde på 1,1 MSEK. Leverans sker i februari 2018. 
 
Delsystemet för test av kraftdelarna kommer att kopplas till ExoMars-rovern under testerna på marken. Uppskjutningen till 
Mars planeras ske 2020. Rovern utvecklas för vetenskapliga undersökningar av Mars och sökandet efter liv på ”the Red 
Planet”. Det är ett av de mest prestigefyllda och utmanande rymdprogrammen i hela Europa. 
 
ExoMars är ett gemensamt projekt mellan de europeiska och ryska rymdorganisationerna, ESA respektive Roscosmos, med 
syfte att testa tekniken för framtida utforskningar av planetens yta. ExoMars-rovern kan borra upp till 2 meter under ytan 
och letar efter tecken på tidigare eller nuvarande liv. De insamlade uppgifterna kommer att bidra till att utvärdera riskerna 
för framtida bemannade missioner. 
 
-  Den här ordern är av högt strategisk värde där Airbus visar ett förtroende för ÅAC:s tekniska förmågor, 

kvalitetsnivå och förmåga att leverera komplexa system med kort leveranstid. Det visar också att ÅAC:s teknik är 
högt ansedd bland kommersiella och institutionella kunder, säger Iraklis Hatziathanasiou, VP Business 
Development Europe.  

 
FÖR MER INFORMATION: 
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta: 
 
VD Alfonso Barreiro, investor@aacmicrotec.com 
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 
 
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 6 november 2017 kl. 08:30 CET. 
 
OM ÅAC MICROTEC 
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer 
och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade 
leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och 
robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar. 
 
ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är 
Bolagets Certified Adviser. 
 
OM AIRBUS DEFENSE AND SPACE 
Airbus Defense och Space, en division i Airbus Group, är Europas främsta försvars- och rymdföretag och den näst största 
rymdverksamheten världen över. Dess verksamhet omfattar rymd, militärt flyg med tillhörande system och tjänster. 
Bolaget sysselsätter över 38 000 personer och omsatte över 13 miljarder euro 2015. 
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