Delårsrapport för ÅAC Microtec AB
Januari – Mars 2018

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

Om inte annat anges avser den finansiella informationen koncernen. Uppgifter inom parentes avser
motsvarande period.
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Verkställande direktören har ordet
SAMGÅENDET HAR GENOMFÖRTS, DET NYA FÖRETAGET STARTAR
Efter mycket arbete i slutet av 2017 var vi i
januari redo att genomföra förvärvet av Clyde
Space Ltd. I den dagliga verksamheten är
detta en sammanslagning av två företag till
ett nytt, vilket blev verklighet i slutet av
januari 2018 efter godkännande av en extra
bolagsstämma. Från den 1 februari kunde vi
starta den gemensamma verksamheten men i
två separata bolag med olika produktsortiment och kundkretsar. Det som var
viktigast var att vi hade två team som var
oerhört angelägna att arbeta tillsammans för
att få till stånd ett gemensamt företag. Detta
gjorde sakerna mycket enklare för mig som
VD, och jag tackar var och en av våra
anställda för det hårda arbete och den
entusiasm som de visat under de gångna
månaderna.
Den första uppgiften var att i detalj lära
känna varje del av företaget, för
ledningsgruppen och alla medarbetare, så att
vi kunde börja kombinera och skörda
synergier. Mycket snart samarbetade de båda
affärsutvecklingsteamen och erbjöd ett
väsentligt större produktutbud, samt delade
alla kontakter, leads och möjligheter.
Vi har nu ett mycket väl avvägt produktutbud,
såväl inom satellitplattformar som inom
delsystem:
• Satellitplattformar: ett komplett
sortiment mellan 1 och 50 kg med
cubesat-formaten 1U, 3U, 6U och
12U samt InnoSat 50 kg i samarbete
med OHB Sweden
• Delsystem: ett komplett sortiment av
avionik (OBC och TCM), kraftsystem,
solpaneler, styrsystem och strukturer

Ovanstående ger ÅAC förutsättningen att
uppfylla målet bli en dominerande aktör i
branschen med kapacitet att genomföra hela
missioner. I februari blev detta verklighet då
den initiala beställningen av en 6U-satellit
från NSLComm kompletterades med vårt
första uppskjutnings- och driftsavtal. Nu
ligger vägen mot fortsatt expansion och
ledarskap i branschen vidöppen för oss.
Det är nödvändigt att fortsätta agera i denna
mycket dynamiska bransch som utvecklas i
linje med vårt synsätt. Vi börjar se
satellitkonstellationer ta form där de första
stegen tas för att bevisa konceptet genom att
skjuta upp ett nätverk av flera satelliter (två
till fyra satelliter, i vissa fall upp till tio
satelliter). Det har tagit lite tid och det
kommer att ta ytterligare tid men
konstellationer av små satelliter kommer bli
verklighet. En annan växande marknadstrend
är att operatörer börjar hitta nischer där de
specialiserar sig på specifika lösningar och
servicekoncept. Vi ser också att vår tradition
av tillförlitlighet uppskattas och att detta
återspeglas i ökande order. Det är ett tecken
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på ökad mognadsgrad när långsiktiga
perspektiv läggs på verksamheten.
Samgåendet med Clyde Space var en nystart
med nya verktyg och nya medarbetare. I mars
och april har vi lagt mycket kraft på att skapa
vårt nya företag som vi nu kallar ÅAC-Clyde:
• Ett enda företag med en
väldefinierad uppsättning mål
• Två verksamhetsorter: Glasgow och
Uppsala, väl integrerade och med
daglig kontakt
• Ett entusiastiskt och mycket kunnigt
team
Den nya strukturen är på plats nu i maj
månad, och resultaten börjar visa sig i form
av de order som influtit under de senaste
veckorna:
• En uppföljningsorder på Sirius-avionik
från en japansk kund som genom att
återkomma ger ett erkännande av vår
teknik på en krävande marknad
• AISTech beställer delsystem till tio
satelliter som sin första order som ny
kund hos oss. Eftersom AISTech
planerar att sätta samman en stor
konstellation är detta en mycket
viktig order
• Ett sydamerikanskt bolag beställer
delsystem och planerar en uppföljningsorder nästa år. Totalt
planerar kunden att skjuta upp mer
än 50 rymdfarkoster de närmaste 24
månaderna. Detta är ytterligare en
stor konstellations-operatör som
visar tilltro till vårt företag
• York Space utökar samarbetet med
oss via en första order på
batterisubsystem av flera förväntade.
Ordern är viktig då den ytterligare
stärker vår relation med denna
mycket värdefulla partner

Som framgår av orderflödet uppfyller
affärsområdet delsystem sin avsedda roll som
en stabil mer löpande verksamhet medan vi
arbetar med att säkra satellitplattformar som
tar lite längre tid. Order på satellitplattformar
kommer och vi hoppas kunna säkra
beställningar under de kommande
månaderna. Detta kommer att belägga våra
utmärkta faciliteter där vi nu kan producera
upp till tio satelliter per månad, har all
nödvändig testutrustning i huset (och
strålningstest tvärs över gatan vid
Ångströmlaboratoriet).
Under de senaste tre månaderna har vi gjort
en viktig insats för att hålla aktieägare och
allmänhet så välinformerade som möjligt. Vi
har haft investerarpresentationer varannan
eller var tredje vecka, vi har engagerat två
aktieanalystjänster (RedEye i Sverige och
Edison i Storbritannien) och vi har publicerat
en rad pressmeddelanden om order och
andra relevanta fakta. Jag tycker att den mest
användbara och remarkabla aktiviteten var
en "live session" med frågor och svar på
Facebook. Den täckte in ett stort område och
alla frågor och svar finns på nätet för vem
som helst att ta del av och utgör en intressant
informationsbank.
Som avslutning måste jag nämna att det är
ganska imponerande att se vårt renrum i
Glasgow där sex satelliter just nu monteras.
Vi fortsätter nu vår expansion och ledarskap.
Kepler-satelliten, som sköts upp i början av
året, har hittills över 99 procents
tillförlitlighet och utgör en bra utgångspunkt
för vår fortsatta expansion.

Alfonso Barreiro
Verkställande direktör
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Finansiell översikt
FÖRSTA KVARTALET 2018
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 16,4 (3,8)
MSEK. I nettoomsättningen ingår det
förvärvade bolaget Clyde Space Ltd från och
med februari 2018 med 10,1 MSEK.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick
till -3,7 (-4,1) MSEK. Rörelseresultatet efter
avskrivningar uppgick till -12,8 (5,4) MSEK. I
avskrivningarna ingår en goodwillavskrivning
om 6,8 MSEK relaterat till förvärvet av Clyde
Space Ltd. Resultatet efter skatt uppgick till
-12,6 (-5,4) MSEK.
Utsikter
Den tidigare uppskattade totala årsomsättningen för 2018 om 85 MSEK och att ett
positivt EBITDA-resultat uppnås under fjärde
kvartalet 2018 ligger fast.
Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar, exklusive förvärvet
av Clyde Space, i anläggningstillgångar
uppgick till 0,8 (1,4) MSEK, varav immateriella
anläggningstillgångar 0,8 (1,4) MSEK.
Disponibla likvida medel per den 31 mars
2018 uppgick till 53,6 (60,4) MSEK samt en
outnyttjad checkräkningskredit om 5 MSEK.
Soliditeten uppgick till 92 (78) %. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick
under perioden till -4,3 (-5,8) MSEK.
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick
under perioden till 6,4 (4,0) MSEK och
resultatet efter skatt till -5,6 (-5,5) MSEK.
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick
till 386 (1,4) MSEK, där förvärvet av Clyde
Space uppgick till 385 MSEK, varav

aktieemission 354 MSEK, kontant 22,4,
förvärvskostnader 8,8 MSEK. Soliditeten
uppgick till 97 (79) %.
Personal och organisation
Vid periodens utgång fanns 102 (24) personer
anställda.
Antalet aktier
Under första kvartalet genomfördes en
apportemission om 30 466 326 aktier som
delbetalning av förvärvet av Clyde Space.
Vidare genomfördes en riktad emission om
50 MSEK motsvarande 6 535 948 aktier.
Därmed har antalet aktier under första
kvartalet ökat från 31 709 850 aktier till
68 712 124 aktier
I september 2015 beslutade styrelsen, med
årsstämmans bemyndigande, att emittera
22 832 teckningsoptioner (TO 2015/2020) att
tecknas av tillsvidareanställda samt en
begränsad krets av styrelseledamöterna.
Varje teckningsoption av TO 2015/2020 ger
rätt att teckna 50 nya aktier i Bolaget mot
kontant betalning till en teckningskurs om
4,80 kr per aktie. Optionsrätten kan utnyttjas
till och med 31 december 2020.
Närståendetransaktioner
Under perioden har styrelseledamöter
fakturerat bolaget, på marknadsmässiga
villkor, för utförda konsulttjänster kopplade
till bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna
är i huvudsak utförda av styrelsens
ordförande.
Väsentliga händelser
Vid extra bolagsstämma i ÅAC Microtec
beslutades bland annat att godkänna
förvärvet av Clyde Space Ltd i enlighet med
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det aktieöverlåtelseavtal som ingicks 21
december 2017, genomföra en riktad
nyemission om 50 Mkr samt att välja in
William Whitehorn i ÅAC:s styrelse. Tillträdet
till Clyde Space skedde 30 januari 2018 och
förvärvet betaldes med 30 466 326
nyemitterade aktier i ÅAC och GBP 2 miljoner
kontant, innebärande en total köpeskilling
om cirka 376 MSEK exklusive
förvärvskostnader. Förvärvet gav upphov till
goodwill om totalt 387 MSEK. Enligt
redovisningsprinciperna för K3, som ÅAC
tillämpar, ska goodwill skrivas av på 10 år.
Goodwillavskrivningarna under första
kvartalet uppgick, efter valutajustering, till
6,8 MSEK.
Craig Clark och Andrew Strain från Clyde
Space går med i ledningsgruppen för den nya
koncernen. Craig Clark antar en ny roll som
Chief Strategy Officer medan Andrew Strain
blir Chief Technology Officer.
ÅAC vann genom dotterbolaget Clyde Space
sitt första kontrakt på uppskjutning av en
satellit. Beställningen från det israeliska
företaget NSLComm är en utökning av en
tidigare order på en 6U-satellit. För
koncernen är kontraktet av strategisk
betydelse då den totala leveransen är en
helhetslösning för satellite-as-a-service
omfattande allt från satellitdesign,
tillverkning och test, uppskjutning, drift från
bolagets markstation i Glasgow och leverans
av data till NSLComm. Satelliten beräknas
skjutas upp i slutet av 2018. Det totala
ordervärdet för projektet är ca 16,7 MSEK
varav 10,8 MSEK förväntas faktureras under
2018.
ÅAC vann genom dotterbolaget Clyde Space ett
driftavtal från det amerikanska bolaget LCF
Enterprises. Avtalet är en utökning av en

tidigare order på en 3U-satellit. Den nya
ordern innebär att ÅAC tillhandahåller tester i
omloppsbana, driftsättning och löpande drift
för LCF Enterprises DaVinci Mission från
ÅAC:s markstation i Glasgow, dvs ytterligare
ett satellite-as-a-service avtal. Satelliten
planeras att skjutas upp andra kvartalet 2018.
Det totala ordervärdet för satellit- och
driftavtalet är cirka 2,6 MSEK, varav cirka 0,8
MSEK beräknas faktureras under 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
ÅAC:s dotterbolag Clyde Space kvalitetssystem för design och tillverkning av
satellitplattformar och subsystem har
certifierats enligt ISO 9001:2015
ÅAC har utökat affärsrelationen med York
Space Systems genom en order för att
leverera batterier till Yorks S-CLASS
satellitplattform. Leveransen inkluderar
tekniskt stöd och leverans av ett
batterisubsystem.
ÅAC har vunnit en order från Aistech Space i
Spanien avseende delsystem till 10 av
Aistechs nästa generation av satelliter.
Ordervärdet är cirka 5,6 MSEK och leveranser
startar under tredje kvartalet 2018.
ÅAC vinner uppföljningsorder från en japansk
kund där den första ordern publicerades i
november 2017. Det totala ordervärdet är
cirka 2,5 MSEK och förväntas levereras i två
omgångar, under andra respektive fjärde
kvartalet 2018.
ÅAC vinner en order från ett sydamerikanskt
bolag för levererans av delsystem till deras
kommande satellitkonstellation. Ordervärdet
är cirka 7,2 MSEK med option att utöka
ordern med ytterligare 4,9 MSEK i början av
2019. Leveranser påbörjas under fjärde
kvartalet 2018.
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Risker och osäkerheter
En redogörelse för koncernens väsentliga
finansiella och affärsmässiga risker återfinns i
förvaltningsberättelsen och under not
3 i årsredovisningen för 2017. Några
ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha
tillkommit under perioden.
Redovisningsprinciper
ÅAC upprättar sin redovisning baserat på
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.
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Kommande rapporttillfällen
Årsstämma
24 maj 2018
Delårsrapport jan – jun
23 aug 2018
Delårsrapport jan – sep
22 nov 2018
Årsredovisning och delårsrapporter kommer
att finnas tillgängliga på bolagets hemsida
www.aacmicrotec.com.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande
översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Uppsala den 24 maj 2018
Rolf Hallencreutz
Styrelsens ordförande

Per Aniansson

Johan Bäcke

Per Danielsson

Will Whitehorn

Alfonso Barreiro
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.
Frågor besvaras av:
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com
VD Alfonso Barreiro, investor@aacmicrotec.com
OM ÅAC MICROTEC AB
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. Helhetserbjudandet gör det möjligt för
kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar ÅAC ett komplett
utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.
ÅAC Microtec AB (556677-0599) har sitt huvudkontor i Uppsala med adressen Uppsala Science
Park, Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala.
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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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

jan-mar
2018
16 421
800
471
17 692

jan-mar
2017
3 765
1 358
32
5 155

helår
2017
13 282
3 949
227
17 458

Råvaror och underleverantörer
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-4 578
-12 089
-4 514
-196
-3 685

-1 057
-4 945
-3 198
-70
-4 115

-4 952
-20 505
-13 035
-365
-21 399

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-9 118
-12 803

-1 292
-5 407

-5 628
-27 027

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

23
-55
-12 835

25
-60
-5 442

124
-172
-27 075

Skatt på årets resultat
PERIODENS FÖRLUST

222
-12 613

-6
-5 448

-21
-27 096

56 385 033
68 719 124
57 393 698
-0,22

31 695 850
31 695 850
31 695 850
-0,17

31 705 183
31 709 850
32 019 960
-0,85

TKR
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Genomsnittligt antal aktier - före utspädning
Antal aktier vid periodens utgång
Genomsnittligt antal aktier - efter utspädning
Resultat per aktie, SEK - före och efter utspädning
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BALANSRÄKNING KONCERNEN
TKR
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningsillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

31 mar 2018

31 mar 2017

31 dec 2017

414 894
5 888
28
420 810

14 921
631
50
15 602

13 391
417
28
13 836

5 852
6 323
5 686
17 861

1 507
3 276
2 377
7 160

1 919
3 608
3 272
8 799

53 617
71 478

60 441
67 601

37 203
46 002

SUMMA TILLGÅNGAR

492 288

83 203

59 838

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

455 470

64 896

43 412

1 684
1 684

2 024
2 024

0

10 535
24 599
35 134

2 023
14 260
16 283

2 013
14 413
16 426

492 288

83 203

59 838

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN

TKR
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Pågående nyemission
Nyemission med stöd av teckingsoptioner
Företrädesemission
Nyemission
Riktad nyemission
Förvärv Clyde Space Ltd
Valutakursdifferens
Emissionskostnader
UTGÅENDE EGET KAPITAL

jan-mar
2018
43 412
-12 613
50 000
354 020
22 649
-1 998
455 470

jan-mar
2017
70 333
-5 448
11
64 896

helår
2017
70 333
-27 096
34
66
75
43 412

jan-mar
2018

jan-mar
2017

helår
2017

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

-4 345

-5 801

-24 975

-27 606

-1 422

-4 014

48 365

-10 042

-11 514

16 414

-17 265

-40 503

37 203

77 706

77 706

53 617

60 441

37 203

I januari 2018 förvärvades samtliga aktier i Clyde Space där köpeskillingen bestod av en aportemission av
30 466 326 nyemitterade aktier, vilken inte påverkar kassaflödet, samt en kontant betalning om 2 MGBP.
Kassaflödet från investeringsverksamheten jan-mar 2018 inkluderar kontantdelen av förvärvet av Clyde Space
om 22 410 Tkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten jan-mar inkluderar emissionskostnader om - 1 997 (- 9 504) Tkr.
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NYCKELTAL KONCERNEN
TKR
Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat efter skatt
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK
Soliditet, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel

jan-mar
2018
-3 685
-12 803
-12 613
-0,22
93%
-4 345
16 414
53 617
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jan-mar
2017
-4 115
-5 407
-5 448
-0,17
78%
-5 801
-17 265
60 441

helår
2017
-21 399
-27 027
-27 096
-0,85
73%
-24 975
-40 503
37 203
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

jan-mar
2018
6 422
800
352
7 574

jan-mar
2017
4 003
1 358
32
5 393

helår
2017
13 901
3 949
227
18 077

Råvaror och underleverantörer
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga röreslsekostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-1 674
-5 502
-3 979
-191
-3 772

-1 057
-4 771
-3 642
-70
-4 147

-4 952
-19 019
-15 262
-365
-21 521

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-1 833
-5 605

-1 292
-5 439

-5 628
-27 149

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

26
-25
-5 604

39
-60
-5 460

164
-172
-27 157

PERIODENS FÖRLUST

-5 604

-5 460

-27 157

TKR
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
TKR
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

31 mar 2018

31 mar 2017

31 dec 2017

12 428
352
388 356
401 136

14 921
631
3 874
19 426

13 391
417
4 015
17 823

1 705
1 029
558
2 231
5 523

1 507
3 276
238
2 377
7 398

1 919
3 608
20
3 272
8 819

51 934
57 457

60 408
67 806

36 589
45 408

SUMMA TILLGÅNGAR

458 593

87 232

63 231

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

443 528

68 706

47 110

0

2 024
2 024

0

4 738
253
10 074
15 065

1 892
411
14 199
16 502

1 850
103
14 168
16 121

458 593

87 232

63 231

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET

TKR
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Pågående nyemission
Nyemission med stöd av teckingsoptioner
Riktad nyemission
Förvärv Clyde Space Ltd
Emissionskostnader
UTGÅENDE EGET KAPITAL

jan-mar
2017
74 167
-5 460
68 707

jan-mar
2018
47 110
-5 604
50 000
354 020
-1 998
443 528

helår
2017
74 167
-27 157
34
66
47 110

NOT 1
TKR
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

31 dec 2017

31 dec 2016

11 700

11 700

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

NOT 2

Under året har 100 % av Clyde Space Ltd förvärvats av moderföretaget ÅAC Microtec AB och
inkluderats i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvstidpunkten, 31 januari
2018. Clyde Space är en snabbväxande pionjär inom "New Space", och har sedan starten 2005
levererat såväl kompletta plattformar som över 2 000 delsystem för småsatelliter. I CubeSatsegmentet är Clyde Space en marknadsledare. Clyde har under ett antal år levererat delar av och
kompletta satellitplattformar och system till både privata och offentliga kunder världen över och
har ett väl dokumenterat ”flight heritage” på sammantaget cirka 500 år. Bolaget är baserat i
Glasgow och har cirka 77 anställda.
Förvärvsanalys
Anskaffningsvärde aktieemission
Anskaffningsvärde kontant
Förvärvskostnader
Eget kapital Clyde Space
Goodwill

TKR
354 019
22 410
8 756
1 544
386 729

Sedan förvärvstidpunkten har Clyde Space bidragit med 10 118 Tkr till koncernens nettoomsättning
och med -19 Tkr till koncernens resultat netto.
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AKTIEN

Från och med den 21 december 2016 är bolagets aktie noterad på Nasdaq First North Stockholm
med kortnamnet AAC. Den 31 mars 2018 var 31 709 850 aktier utgivna med ett kvotvärde om 0,04
SEK. Alla aktier har lika rätt till Bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare per 2018-03-31
uppgick till 4 864 st.
Som en del av den genomförda nyemissionen under december 2016 utgavs 17 650 000
vederlagsfria teckningsoptioner (TO1), där fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny
aktie till teckningskursen 8,80 kr per aktie under teckningsperioden 2 – 31 maj 2018.
Vidare har personal och en begränsad krets av styrelseledamöter tecknat 19 380 teckningsoptioner
TO 2015/2020, där varje teckningsoption ger rätt att teckna 50 nya aktier i bolaget till
teckningskursen 4,80 kr per aktie. Optionsrätten kan utnyttjas till och med 31 december 2020. Per
2018-03-31 återstår 19 100 teckningsoptioner då 280 optioner utnyttjats. Kvarvarande optioner
ger rätt att teckna 955 000 aktier.

AKTIEÄGARE PER 2018-03-31
AKTIEÄGARE
UBS WM UK CLIENT HOLDINGS
Fouriertransform
CBLDN-BARCLAYS BANK PLC
RP Ventures AB
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY
Nordnet Pensionsförsäkring AB
RBC INVESTOR SERVICES TRUST NON
Uppsala Universitet Holding AB
Kock, John
Övriga
TOTALT

ANTAL AKTIER
18 256 183
9 888 788
8 664 795
2 724 350
2 259 901
1 905 762
1 838 289
1 668 387
757 650
640 367
20 114 652
68 719 124

RÖSTER & KAPITAL
26,6%
14,4%
12,6%
4,0%
3,3%
2,8%
2,7%
2,4%
1,1%
0,9%
29,3%
100,0%

Definitioner nyckeltal
Resultat per aktie
Nettoresultatet i relation till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till total balansomslutning.
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