
 
 
 

ÅAC Microtec får nytt uppdrag av Rymdstyrelsen för 
utveckling av nästa generations datahanteringssystem 

 
2017-03-21 ÅAC Microtec AB 
ÅAC Microtec AB (publ) har från Rymdstyrelsen erhållit 2 Mkr för att integrera Cobham 
Gaislers kraftfulla LEON3FT processor i syfte att möjliggöra mer avancerade 
rymduppdrag  
 
 
Med Cobham Gaislers LEON3FT processor i ÅAC Microtecs produkter för datahantering kommer storsatellitprestanda bli 
tillgänglig i småsatelliter. Cobham Gaislers LEON3FT har använts i många prestigefyllda satellitprojekt tidigare, främst i 
större satelliter, och erbjuder användarna väl beprövad tillförlitlighet och prestanda. ÅAC Microtecs nyligen lanserade 
produktserie Sirius innebär hög tillförlitlighet på datahanterings- och kraftsystem för småsatellitmarknaden. För att erbjuda 
utökad funktionalitet och för att bredda marknadspotentialen integreras nu Cobham Gaislers LEON3FT-processor i Sirius-
plattformen.  
 

- ÅAC Microtec och Cobham Gaisler kan nu positionera sig som en av de primära leverantörerna av tillförlitliga 
datahanteringssystem på marknaden för småsatelliter. För ÅAC Microtec innebär det tillgänglighet till nya 
marknader för mer avancerade missioner, säger Mats Thideman, VD ÅAC Microtec. 

 
- Samarbetet mellan Cobham Gaisler och ÅAC Microtec ger oss möjligheten att introducera LEON3FT processorn på 

en marknad som vi tidigare inte har haft någon nämnvärd tillgång till. Med ökade krav på prestanda och 
tillförlitlighet är det naturligt att vår feltoleranta processor också används på småsatellitmarknaden. Utöver 
processorn i sig tillför vi också en komplett mjukvarumiljö som har använts framgångsrikt av våra internationella 
rymdkunder i över 15 år, säger Sandi Habinc, VD Cobham Gaisler. 

 
 
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  
 
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 21 mars 2017 kl. 15:30 CET. 
 
OM ÅAC MICROTEC 
ÅAC erbjuder satellitmarknaden elektronikprodukter för rymd (avionikprodukter) med fokus på datahantering såsom 
omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. Specialistkompetens finns inom avancerad, robust och feltolerant 
elektronik för kritiska rymd tillämpningar. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade 
leverantörer där fokus ligger på satelliter med vikt <150 kg.  
 
ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 
08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser. 
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