
 
 

ÅAC Microtec och Bright Ascension Ltd lanserar 
gemensamt produkterbjudande 

 
 
2017-07-31 ÅAC Microtec AB 
ÅAC Microtec AB (publ) och Bright Ascension Ltd lanserar ett gemensamt 
produkterbjudande för satellitintegratörer  
 
Det tidigare pressmeddelade föravtalet med Bright Ascension (pressmeddelande 2017-05-23) ersätts med ett 
samarbetsavtal. 
 
Samarbetet innebär, som tidigare kommunicerats, att ÅAC:s hårdvaruplattform Sirius integreras med Bright 
Ascensions mjukvara "GenerationOne Flight Software Development Kit". Den gemensamma produkten 
förenklar utvecklingen av kompletta satelliter genom att tillhandahålla färdiga komponenter och gränssnitt för 
integration av satellitplattformen. Produkten utgör satellitens flygmjukvara. 
 
Syftet med samarbetet är att stärka kunderbjudandet samt att bredda produktexponeringen mot potentiella 
kunder och därmed öka försäljningsmöjligheterna för båda företagen. Samarbetsavtalet i sig ger ingen part 
någon direkt intäkt.  
 

- Våra produkter är utvecklade för att fungera på flera typer av plattformar. Det är denna typ av 
samarbete som ger våra produkter större flexibilitet och att vi når fler satellitintegratörer. Vi tror 
mycket på att denna strategi kommer ge bra utdelning, säger ÅAC:s tf VD Mats Thideman 

 
FÖR MER INFORMATION:  
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta: 
 
Tf VD och CFO Mats Thideman, mats.thideman@aacmicrotec.com, +46 70 556 09 73 
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com, +46 70 964 21 60 
 
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. 
 
OM BRIGHT ASCENSION 
Bright Ascension är mjukvaruspecialister inom rymdsektorn och erbjuder produkter och konsulttjänster som 
täcker hela missioner. Deras innovativa och responsiva tillvägagångssätt är idealiskt för rymduppdrag i alla 
storlekar. Bright Ascensions branschledande teknik sänker utvecklingstiden, kostnader och risk för uppdrag från 
små nanosatelliter till större rymdfarkoster och konstellationer. 
 
Bright Ascension är baserad i Dundee och Edinburgh i Skottland. För mer information, besök: 
www.brightascension.com 
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