
 

 

ÅAC Microtec vinner order på delsystem till 10 

satelliter från Aistech  
 

 

2018-05-07 ÅAC Microtec AB  

ÅAC har vunnit en order från Aistech Space i Spanien avseende delsystem till 10 av Aistechs nästa 

generation av satelliter. Ordervärdet är cirka 5,6 MSEK, leveranser startar under tredje kvartalet 2018. 
 

Den nya ordern utökar ÅAC:s andel av delsystemsmarknaden och påvisar den senaste produktgenerationens styrkor och 

marknadens efterfrågan. Aistech kommer att använda delsystemen i sin nya 2U-satelliet (1U = 10x10x10 cm) som ska spåra 

flygplan genom en avancerad ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) nyttolast. ADS-B är en 

flygplansövervakningsteknik som används av flygindustrin för att möjliggöra övervakning och ledning av flygtrafik. 

 

-  Satellitintegratörer letar efter utrustning och teknik som uppfyller de tekniska kraven till sina rymdfarkoster och 

konstellationer. Vårt senaste produktutbud tillgodoser de högt ställda krav integratörerna har idag. Kraven 

baseras på utvecklingen av kommersiella missioner med högpresterande lösningar. Vi är glada över förtroendet 

från Aistech-teamet och hoppas kunna utöka samarbetet ytterligare, säger Iraklis Hatziathanasiou, VP Business 

Development. 

 

-  Inom Aistech Space strävar vi alltid efter excellens i vårt arbete. Vår utgångspunkt är att framgång bara kan 

uppnås i samarbete med framstående partners. Därför är vi helt övertygade om att arbetet med ÅAC och dess 

dotterbolag Clyde Space hjälper oss att uppnå våra mål, säger Guillermo Valenzuela, VD för Aistech Space. 

 

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 7 maj 2018 kl. 08: 30 CEST. 

 

OM ÅAC MICROTEC 

ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem 

i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas 

behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom 

levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter. 

 

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är 

Bolagets Certified Adviser. 

 

OM AISTECH SPACE 

Aistech är ett rymdföretag vars huvudsakliga syfte är att samla in värdefull information från jorden via sitt 

nanosatellitnätverk. För att hjälpa organisationer att förbättra sin beslutsprocess fokuserar de på tre olika 

affärsområden: dubbelriktad kommunikation för att spåra tillgångar; bildinsamling; samt spårning och 

övervakning av flygplan. 

För mer information, besök: www.aistechspace.com 
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