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ÅAC har under de senaste veckorna vunnit viktiga och prestigefyllda order som visar att företagets övergång från ett 
utvecklingsbolag till ett kommersiellt produktbolag är inledd. ÅAC vill dock understryka att övergången även innebär att 
man övergår från en inkomstmodell med stabila inkomstströmmar från utvecklingsprojekt till en ny intäktsmodell, 
främst baserad på produktförsäljning. 
 
Intäkterna under tredje kvartalet 2017 kommer inte att innehålla några betydande intäkter från produktförsäljning 
samtidigt som intäkterna från utvecklingsprojekt minskar. Intäkterna för tredje kvartalet kommer följaktligen att bli lägre 
än för andra kvartalet 2017 där de uppgick till 5,0 MSEK. 
 
ÅAC kommer att fortsätta fokusera på att få order från kommersiella kunder. Detta kan leda till en fortsatt fluktuation av 
intäkterna mellan kvartalen i framtiden. 
 
ÅAC publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet den 23 november 2017. 
 
Tidigare idag meddelade ÅAC en order på markdelsystem på 1,1 MSEK från Airbus Defense and Space UK. Under oktober 
och november har ÅAC pressmeddelat ytterligare order från tre kommersiella organisationer på Sirius-plattformen. 
 
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. 08:35 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. 
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