
 

 
AAC Clyde Space räknar med att omsätta ca 100 MSEK under 2020, 
motsvarande en tillväxt över 50 % 
 
2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ) 
AAC Clyde Space räknar med att under 2020 nå en omsättning på ca 100 MSEK. Under 2019 uppgick 
omsättningen till 66 MSEK. 

I bokslutskommunikén för 2019 angav AAC Clyde Space att 88 MSEK av dåvarande orderstock avsåg 2020 samt 
att bolaget räknade med att addera ytterligare omsättning till detta. 

Omsättningen under första halvåret 2020 uppgick till 42 MSEK (32). 

”Den utmanande perioden vi alla upplever har väckt frågor om utvecklingen inom olika sektorer. För AAC Clyde 
Space är verkligheten att vår marknad expanderar snabbt och intresset för det vi erbjuder ökar dramatiskt. 

Vår omsättning växer även under den här perioden och förbättras avsevärt år till år vilket visar att vår strategi 
är hållbar och framgångsrik. Efter en lugn period på marknaden när kunder bedömde de ekonomiska 
utsikterna ser vi en betydande ökning av aktiviteterna för Q4 2020 och Q1 2021. Utsikterna växer och 
möjligheterna tar form - småsatelliter har aldrig varit så populära, och vi drar full nytta av det. 

Resten av året kommer vara hektiskt – så håll ögonen öppna”, säger VD Luis Gomes. 

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 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s 
förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 14:30 CET. 

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. 
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