
 

AAC Clyde Space utsedd av Wyvern att leverera Space Data as a Service  
 
2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ) 
AAC Clyde Space har tilldelats ett kontrakt värt 60 kGBP (ca 0,7 MSEK) av det kanadensiska 
jordobservationsföretaget Wyvern Inc. för att säkra uppskjutningen av tre satelliter i omloppsbana 
under 2022. Kontraktet föregår ett planerat avtal mellan parterna avseende leverans av hyperspektral 
data som förväntas slutas under Q2, 2021. 

I det fullständiga avtalet ska AAC Clyde Space designa, tillverka och äga tre 6U EPIC-satelliter utrustade med en 
hyperspektral nyttolast, medan Wyvern förbinder sig att abonnera på datatjänster från satelliterna. Avtalet är 
avhängigt av att Wyvern slutför pågående förhandlingar med kunder. 

Wyvern Inc. kommer att leverera data för övervakning av jordbruk, skogsbruk, miljö och andra områden. 
Satelliterna ska leverera hyperspektrala bilder, en metod för att fånga data från jorden över fler färgband, 
vilket ger mycket mer information än de tre färgband som det mänskliga ögat kan se. Wyvern Inc. kommer 
först att erbjuda data till jordbrukssektorn där datan bidrar till att optimera avkastningen, upptäcka 
förändringar i sammansättningen av jorden och upptäcka invasiva växter och skadedjur. 

FÖR MER INFORMATION: 
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta: 
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com 
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com eller 070 - 556 09 73 

OM AAC CLYDE SPACE  
AAC Clyde 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 Space oöverträffade ”flight heritage” och 
helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. 

AAC Clyde Space 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. Aktien handlas 
också på amerikanske OTCQX Market med tickern ACCMF.  
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