ExeoTech Invest AB (publ)
Org. Nr. 556536 - 0954
Pressrelease
15 januari 2014
(NGM MTF, ETIN)

C2SAT har säkrat en mångmiljon USD order från Israel Aerospace Industries
STOCKHOLM, SVERIGE, 15 januari 2014 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

C2SAT, en leverantör av stabiliserade VSAT antenner för den marina marknaden, kan idag
offentliggöra att Bolaget erhöll en mångmiljon USD order från Israel Aerospace Industries (IAI)
i augusti 2013. Ordern innebär att C2SAT skall leverera tekniskt avancerade en meters
stabiliserade VSAT antenner till IAI under en treårsperiod, med option om ytterligare leveranser
till och med 2018.
I en kommentar säger C2SATs CEO Fredrik Gisle: ”C2SAT är naturligtvis stolta över att få
arbeta tillsammans med en så väl ansedd organisation som IAI. IAIs högt ställda tekniska krav
gör att IAI är en perfekt partner för C2SAT med vår nyligen lanserade miniantennrobot. Denna
order säkrar dessutom leveranser av en avsevärd volym under de närmaste tre åren”.
Om IAI
Israel Aerospace Industries (IAI) är en globalt ledande och erkänd aktör inom utveckling och
tillverkning av militära och kommersiella flyg- och försvarssystem. IAI har under närmare ett
halvt sekel ackumulerat erfarenhet i att utveckla och leverera avancerade system för det
Israeliska Försvarsministeriet samt för ett stort antal krävande kunder globalt. IAI är Israels
största flyg- och försvarskoncern och även Israels största industriella exportör. IAI strävar efter
att ha en världsledande ställning inom sina huvudsakliga verksamhetsområden och
tillhandahåller unika integrerade systemlösningar för ett brett spektrum av behov inom rymd,
luft, land, sjö och inrikesförsvar. IAI investerar betydande resurser i forskning och utveckling,
inklusive investeringar i greentech produkter. (www.iai.co.il)
Om C2SAT
C2SAT gruppen (C2SAT), med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Singapore, utvecklar, tillverkar
och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT
är ett helägt dotterbolag till ExeoTech Invest AB (ExeoTech) som är noterat på marknadsplatsen NGMMTF (ETIN) med Mangold som market maker. ExeoTechs affärsidé är att förvärva och utveckla mindre
teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där
utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution. ExeoTech äger 100% av C2SAT,
Advanced Inertial Measurement Systems Sweden (AIMS) och FMC Renewable Technologies (FMC).
C2SAT är ett registrerat varumärke. (www.c2sat.com).
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