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STARK START FÖR NYA KONCERNEN 

Första kvartalet 2018 

• Nettoomsättningen uppgick till 16,4 (3,8) MSEK. Det under januari 2018 förvärvade bolaget Clyde Space Ltd ingår i 

omsättning och resultat från och med februari, dvs med 2 månader i denna kvartalsrapport 

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3,7 (-4,1) MSEK 

• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -12,8 (-5,4) MSEK. Resultatet har belastats med avskrivning av 

goodwill om 6,8 MSEK relaterat till förvärvet av Clyde Space Ltd 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,17) SEK  
• ÅAC förvärvade Clyde Space per 30 januari 2018 
• Riktad nyemission om 50 MSEK 
• Ny listningsprocess genomfördes och godkändes av Nasdaq First North Stockholm efter förvärvet av Clyde Space 
• Craig Clark och Andrew Strain från Clyde Space till ÅAC:s ledningsgrupp efter genomfört förvärv 
• ÅAC vann, genom dotterbolaget Clyde Space, sitt första kontrakt på uppskjutning av en satellit 
• ÅAC vann genom dotterbolaget Clyde Space ett driftavtal 

 
Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång 

 ÅAC:s dotterbolag Clyde Space har certifierats enligt ISO 9001:2015 

 ÅAC utökar affärsrelationen med York Space genom en order på batterier  

 ÅAC vinner order på delsystem till 10 satelliter från Aistech 

 ÅAC vinner uppföljningsorder på Sirius delsystem från Japan  

 ÅAC vinner uppföljningsorder på delsystem från sydamerikanskt bolag 

 
 

FÖR MER INFORMATION:  
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta: 
 
VD Alfonso Barreiro, investor@aacmicrotec.com 

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 

 
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 kl 08:30 den 24 maj 2018. 

 

OM ÅAC MICROTEC 

ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem 

i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas 

behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom 

levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter. 

 

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är 

Bolagets Certified Adviser. 
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