
 

       

LISTNINGSPROCESS FÖR ÅAC MICROTEC AB TILL 
FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV CLYDE SPACE 
 
17-12-22 ÅAC Microtec 

Enligt pressmeddelande den 21 december 2017 har ÅAC Microtec AB (publ) (”ÅAC” 
eller ”Bolaget”) ingått avtal om att förvärva Clyde Space Limited (”Clyde Space”). Med 
anledning av förvärvet genomför ÅAC en ny listningsprocess. Skälet till detta är att 
Nasdaq anser att förvärvet av Clyde Space medför en väsentlig förändring av ÅAC:s 
verksamhet, ägarstruktur och kapitalstruktur. Som en del av listningsprocessen, som 
föranleder en sedvanlig granskning av Nasdaq för att fastställa om Bolaget uppfyller 
noteringskraven, kommer Bolaget bl a att upprätta en ny bolagsbeskrivning. 
Listningsprocessen förväntas kunna slutföras före den extra bolagsstämman den 29 
januari 2018. 
 
Ytterligare information  
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i ÅAC Microtec AB rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB ska offentliggöra 
enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades 
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 
12:30 CET. 

 

Om ÅAC Microtec 

ÅAC Microtec levererar värdeadderande rymdtekniska lösningar och system till kommersiella 

och institutionella kunder på den globala marknaden, via direkt marknadsföring och 

försäljning i Europa och USA samt via partners i Japan och Sydkorea. 

Bolaget har en unik förmåga att producera avancerade och högtillförlitliga 

satellitplattformar, del-system och komponenter med robust elektronik till konkurrenskraftiga 

priser. ÅAC har en stark konkurrensfördel genom att erbjuda ITAR-befriade produkter i high-

end segmented av småsatellitmarknaden. Produkterna är välbeprövade och ”spaceflight 

proven”.  

Idag levererar ÅAC “state-of-the-art” system samt teknologitjänster och support till en bred 

samling slutanvändare. Kundbasen inkluderar Airbus, European Space Agency (ESA), NASA, 

OHB, US Air Force Research Laboratories (AFRL), JAXA, NEC/Toshiba, Raytheon, RUAG, 

Rymdstyrelsen (SNSB), FMV, Thales Alenia Space och York Space Systems samt ledande 

industriföretag som utnyttjar rymdkvalificerad teknologi i innovativa produkter och 

applikationer. 

ÅAC är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Större ägare inkluderar investmentbolaget 

Fouriertransform, RP Ventures och Uppsala Universitets Holdingbolag. 
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