
 

 
AAC Clyde Space vinner order på 5,4 MSEK för amerikansk mission 

till månen 
 
2020-01-24 AAC Clyde Space (publ) 
AAC Clyde Space har utsetts att leverera kraftsystem till en rymdfarkost som ska landa på månen i ett 
projekt som leds av det amerikanska företaget Intuitive Machines. En utvecklingsmodell och flygmodeller 
kommer levereras inför uppskjutning 2021. Det totala ordervärdet är ca 5,4 MSEK (575 000 USD). 
 
”Vi är mycket glada över att vara del i den nya eran av utforskning av månen och bidra i den ultimata 
utmaningen att landa en rymdfarkost på månen. Det är fantastiskt att se hur långt den nya rymdindustrin har 
utvecklats på senare år, då Intuitive Machines kommer att använda vårt beprövade och standardiserade 
Starbuck-system för att driva sina rymdfarkoster,” säger AAC Clyde Space VD Luis Gomes. 
 
Starbuck Mini är AAC Clyde Spaces mest kraftfulla och kostnadseffektiva kraftsystem för avancerade 
rymdmissioner, med stort ”flight heritage” och utmärkt prestanda. Genom sin modulära design är systemet 
enkelt att skala upp och integrera för olika typer av rymdmissioner. 
 
Det amerikanska företaget inom autonoma system, Intuitive Machines leder en satsning på att utveckla en 
kommersiell ”Lunar Payload and Data Service (LPDS)” som ska erbjuda uppskjutning till omloppsbana runt 
månen, leverans av nyttolast till månens yta samt datakommunikation och kraftförsörjning till tillgångar både i 
omloppsbana runt månen och på dess yta. Det amerikanska företaget planerar sin första robotlandning på 
månen 2021. 
 
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. 
 

https://www.aac-clyde.space/
http://www.aac-clyde.space/
mailto:investor@aac-clydespace.com
mailto:investor@aac-clydespace.com

	AAC Clyde Space vinner order på 5,4 MSEK för amerikansk mission till månen

