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Fjärde kvartalet 2016
•
Omsättningen uppgick till 4,7 (7,3) MSEK. Omsättningen är lägre än förväntat på grund av kund senarelagda
leveranser från 2016 till 2017.
•
Rörelseresultatet uppgick till -12,2 (-5,4) MSEK.
•
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,82 (-27,06) SEK.
•
I november genomfördes en företrädesemission samt en split av Bolagets aktier inför den planerade listningen av
bolagets aktier på NASDAQ OMX First North.
•
I december genomfördes en kraftigt övertecknad nyemission av 17 650 000 Units utan företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Varje Unit består av en aktie och en tecknings-option. Nyemissionen tillförde Bolaget ca 120
MSEK före emissionskostnader.
•
Första dag för handel på Nasdaq First North Stockholm var den 21 december 2016.
Helåret 2016
•
Omsättningen uppgick till 22,8 (23,9) MSEK.
•
Rörelseresultatet uppgick till -22,6 (-18,6) MSEK.
•
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -6,01 (-90,75) SEK.
Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång
•
ÅAC Microtec lanserar Bolagets största produktsatsning Sirius, den nya produktserien för satelliter.
•
ÅAC Microtec startar dotterbolag i England och anställer försäljningschef för europeiska marknaden.
•
ÅAC Microtecs VD slutar, CFO blir tillförordnad VD.
•
ÅAC Microtecs partner York i USA annonserar nytt samarbetsavtal.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com, +46 70 964 21 60
Tf VD Mats Thideman, mats.thideman@aacmicrotec.com, +46 70 556 09 73
Informationen i denna rapport är sådan som ÅAC ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.
Informationen lämnas för offentliggörande på bolagets hemsida samt genom pressmeddelande som publicerades den 23
februari 2017 kl. 08:30.
OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer
och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade
leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och
robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.
ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon
08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.

