ÅAC Microtec lanserar ny branding och ny hemsida
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ÅAC Microtec AB och dotterbolaget Clyde Space Ltd lanserar ny branding och en ny hemsida. Från och med
måndag 5 augusti verkar företagen under namnet ”AAC Clyde Space”; ett namn som bibehåller arvet från
båda företagen i Sverige och Skottland och återspeglar att de arbetar som en enhet. Det nya gemensamma
namnet åtföljs av en ny design och logotyp.
Från och med måndag 5 augusti kl 18 CET kommer www.aacmicrotec.com och www.clyde.space att ersättas
med webbplatsen www.aac-clyde.space. Företagets produkter och tjänster kan nås via den nya webbplatsen,
såväl som investerarsektionen och de senaste företagsnyheterna.
Förutom införandet av en ny webbplats och ny branding kommer alla sociala mediekanaler att slås ihop för att
förenkla kommunikationen med våra kunder och aktieägare; från måndag 5 augusti kl 15:00 CET kommer det
inte längre att finnas separata konton för AAC Microtec och Clyde Space på Facebook, Twitter, Linkedin och
Instagram. Processen att kombinera sociala mediekanaler skiljer sig åt mellan olika plattformar och i vissa fall
kan det krävas att man vidtar vissa åtgärder för att fortsätta följa kanaler. Vi ber personer som följer Twitteroch Facebook-kontona för ÅAC Microtec och Clyde Space att hålla utkik efter instruktioner från oss på
nuvarande plattformar på måndag.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aacmictroc.com
OM ÅAC MICROTEC
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 Stockholm. Erik Penser Bank AB, e-post
certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

