
 

ÅAC Microtec vinner order på delsystem till småsatelliter från  
US Air Force Academy 

 
2019-10-01 ÅAC Microtec AB (AAC Clyde Space) 
AAC Clyde Space, har fått en ny order på delsystem från US Air Force Academy till deras FalconSat-program. 
Ordern, med ett värde på ca 655 000 USD (ca 6,4 MSEK), avser tre solpaneler och åtta 1,2Nm reaktionshjul 
till småsatelliter i nästa FalconSat-mission. Det är tredje gången US Air Force Academy har valt AAC Clyde 
Space för leverans av delsystem till deras rymdmission för småsatelliter. 
 
FalconSat är ett studentprogram för småsatellitingenjörer i US Air Force Academy’s regi. Programmet som har 
funnits sedan 1997, är ett av de mest framgångsrika studentsatellitprogrammen i världen. FalconSat-
satelliterna är designade, byggda, testade och drivs av programmets studenter. 
 
”Vi är glada över att fortsätta vår långa relation med FalconSat-programmet vid US Air Force Academy. 
Framgången för FalconSat-programmet är ett resultat av lärarnas engagemang för att arbeta med eleverna på 
missioner som levererar riktig vetenskap och innovation”, säger Craig Clark MBE, Clyde Space Founder &  
CEO AAC Microtec North America. 
 
Order planeras att levereras under tredje kvartalet 2020. 
 
FÖR MER INFORMATION: 
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta: 
VD Luis Gomes investor@aacmictroc.com 
CFO Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com, mobile +46 70 556 09 73 
 
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 1 oktober 2019 kl. 14:15 CET. 
 
OM AAC Clyde Space  
AAC Clyde Space-gruppen Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av 
satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar 
vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade ”flight 
heritage” och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. 
 
ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank 
AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. 
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