
 

 
AAC Clyde Space vinner två japanska order värda 360 000 EUR 
 
2020-08-31 AAC Clyde Space AB (publ) 
AAC Clyde Space har fått två nya order på totalt 360 000 EUR (cirka 3,7 MSEK) för Sirius avionikprodukter 
från kunder i Japan. Hårdvaran kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2020 och 
mjukvaruuppdateringar kommer att levereras under det första kvartalet 2021. Beställningarna är 
uppföljningsorder från kunder på den krävande japanska marknaden. 

Siriusavioniken blir ett allt vanligare val för högkvalitativa småsatellitmissioner. Den är en högkvalitativ och 
lättanvänd standardlösning för omborddatahantering, som kan levereras med kort leveranstid till ett 
konkurrenskraftigt pris. 

Japan är en av världens främsta småsatellitmarknader som i växande grad använder dessa mycket kapabla, 
sofistikerade och kostnadseffektiva rymdfarkoster i en rad olika syften. AAC Clyde Space har levererat 
delsystem och komponenter till många av dessa missioner under de senaste åren, vilket visar på det 
förtroende som japanska tillverkare har för produkterna. 

”Vi fortsätter att se en mycket stark tillväxt för våra avionik-produkter i Japan. Siriusprodukterna uppskattas 
för sin design som kombineras med en serie utvecklingsverktyg som gör design och tillverkning av en ny 
satellitplattform snabb, effektiv och till låg kostnad. Fler uppföljningsorder kan förväntas eftersom 
avionikprodukterna har designats in i ett flertal satellitplattformar”, 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 

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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