Yorks första satellit framgångsrikt i drift
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ÅAC Microtec ABs amerikanska partner York Space Systems rapporteras framgångsrikt ha tagit sin första satellit,
en S-CLASS satellit, i drift efter uppskjutningen till omloppsbana den 5 maj. ÅACs Sirius-produkter, inkluderande
omborddator och massminne, samt kraftsystem fungerar planenligt.
“Yorks snabba driftsättning av S-CLASS satelliten visar deras skicklighet i att designa och operera kommersiella
spjutspetssatelliter. Vi är utomordentligt nöjda med att vara deras partner på S-CLASS serien och konstaterar
samtidigt att AAC Clyde Space nått ytterligare en milstolpe med den framgångsrika lanseringen av Siriussystemen”, säger AAC Clyde Spaces VD Luis Gomes.
York Space Systems licensierar flera delsystem från ÅAC Microtec som ingår i S-CLASS satelliterna. Efter
driftsättning av den första satelliten kommer York Space Systems att påbörja leveranser av S-CLASS satelliter
från befintlig orderbok. För att göra det kommer York Space Systems fortsätta att tillverka Sirius-system genom
samarbetet med ÅAC Microtec. Leveranser av redan beställda S-CLASS satelliter förväntas starta under 2019 och
fortsätta under 2020.
York Space Systems startades med målet att radikalt förbättra kostnadsbilden och tillförlitligheten för
rymdfarkoster, och därigenom transformera och möjliggöra nästa generations rymdmissioner världen över.
S-CLASS plattformen utnyttjar unik design för att radikalt sänka tillverkningskostnaderna. S-CLASS är designad
för masstillverkning och avsedd för konstellationer, och kan användas för en rad olika typer av rymdmissioner,
inklusive jordobservation, väder och kommunikation utan behov av omdesign för olika omloppsbanor eller
inriktning.
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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 helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med
en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och
småsatelliter.
ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post
ca@gwcapital.se, telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.

