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ÅAC Microtec har utsett MID Co Ltd som ny distributör på den sydkoreanska marknaden. MID Co. Ltd 
bildades 2018 av ett sydkoreanskt team som har lång erfarenhet inom rymdindustrin. Distributionsavtalet 
omfattar alla AAC Clyde Space produkter och syftar till att tillgodose behoven av delsystem och plattformar 
till den växande sydkoreanska kubsatellit- och småsatellitmarknaden. 
 
Med detta avtal ser AAC Clyde Space fram emot att ytterligare stödja kunderna i Sydkorea och förbättra deras 
tillgång till bolagets produkter. Samarbetet med MID Co. Ltd kommer att möjliggöra ett bättre engagemang 
med kunderna, ge snabbare svar på försäljningsförfrågningar och ha en proaktiv hantering av framtida 
möjligheter på denna mycket viktiga marknad. 
 
"Vi är glada att arbeta med MID Co. Ltd som tillför vårt team stor erfarenhet av den lokala marknaden. Vi ser 
fram emot att gemensamt vinna affärer i Sydkorea, och därmed utöka vår framgång på den asiatiska 
marknaden. Vi delar deras entusiasm och passion att utveckla och uppfylla kundernas behov och vår 
målsättning är att hjälpa deras nya företag att växa och bli framgångsrikt ", säger Iraklis Hatziathanasiou, VP 
Business Development. 
 
FÖR MER INFORMATION: 
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta: 
 
VD Luis Gomes, investor@aacmicrotec.com 
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 
 
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 helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med 
en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och 
småsatelliter. 
 
ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier. G&W Fondkommission, e-post 
ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser. 
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