
Amerikanska AeroVironment blir delägare i CybAero
First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har fått en ny delägare. Det är den
amerikanske partnern AeroVironment, AV, som har konverterat ett av sina två konvertibellån. AeroVironment, som är en ledande
tillverkare av obemannade flygfarkoster, får därmed en ägarandel i CybAero på 8,5 procent vilket gör dem till den största
ägaren i företaget.

Lånet på 10 miljoner kronor, som nu konverteras till 1 062 699 aktier, ställdes ut av CybAero för mer än ett år sedan som en del i ett större
affärsavtal mellan AeroVironment och CybAero. Konverteringskursen är 9.41 kr per aktie. Ytterligare ett konverteringslån på 10 miljoner
kronor är utställt på AeroVironment, med samma villkor som det nu konverterade.

– Vi är mycket glada för att AeroVironment har beslutat att konvertera ett av sina lån och bli aktieägare i CybAero. Vi ser med tillförsikt fram
emot ett närmare samarbete med AeroVironment, säger Mikael Hult, vd CybAero.

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero AB, telefon 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se                     Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för
både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan
Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom
VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och
priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ
OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Om Aerovironment
AeroVironment är en systemleverantör och operatör inom UAV-området och inom elbaserade transportlösningar. Kunder inom US
Department of Defense och inom försvarsmakten använder eldrivna och handstartade UAVer för sina taktiska behov till exempel
realtidssystem för spaning, övervakning och kommunikation. Ett antal amerikanska statliga myndigheter har medverkat vid finansiering,
utveckling och demonstration av Global Observer (symbol för reg varumärke) som är hybridteknikdriven UAV som opererar i stratosfären
och kan användas för kommunikation eller spaning globalt från en enda bas. AeroVironments elbaserade transportlösningar omfattar ett
brett spektrum av system som till exempel laddningssystem för elfordon, installation och nättjänster för konsumenter, biltillverkare,
elleverantörer och myndigheter, samt testsystem och industriella laddningssystem. www.avinc.com

 


