
Kompletterande information om CybAeros order från Kina –
tillkännagivande av kund
First North-listade CybAero, fick i januari en order på obemannade helikoptersystem som ska levereras till den kinesiska tullen
och användas till bland annat tullkontroll, hamnförvaltning och bekämpning av smuggling.

CybAero är en av världens ledande aktörer inom området obemannade helikoptrar. I januari fick företaget en order från företaget Jolly
Limited i Hongkong och den kinesiska skeppsbyggaren CSSC (China State Shipbuilding Corporation) avseende obemannade
helikoptersystemet APID 60 som ska användas från fartyg av den kinesiska tullen. I slutet av februari fick CybAero exporttillståndet från den
svenska myndigheten ISP (Inspektionen för strategiska produkter).

Första ordern från Kina
Den kinesiska ordern är viktig för CybAero i flera avseenden.

– Detta är en milstolpe för oss. Det är vår första order från Kina som är en mycket snabbt växande marknad med stora havsområden som
behöver övervakas, säger Mikael Hult, vd på CybAero.

Stort intresse från Asien
CybAeros obemannade helikopter APID 60 har fått stor global uppmärksamhet för att den är enkel att underhålla, robust och
kostnadseffektiv. Den har en räckvidd på 20 mil och en flygtid på upp till sex timmar. Ordern från den kinesiska tullen är resultatet av många
års bearbetning på den asiatiska marknaden.

– Vi har fått den här ordern i hård konkurrens med både inhemska och världsledande aktörer och vi är oerhört glada över det stora
förtroendet vi fått från kunden. Detta är en viktig kund med stor utvecklingspotential och vi ser detta som en början på ett långsiktigt
samarbete, säger Niklas Nyroth, försäljnings-och marknadschef på CybAero.

– Projektet är också en viktig referens för hela marknaden i Asien. Flera länder i denna region ser Kina som en ledare inom teknikutveckling
och när en kinesisk kund har beslutat att investera i vårt obemannade system, så kommer förhoppningsvis andra kunder med liknande
behov, säger Niklas Nyroth.

Leverans av ordern kommer att ske med start under senare delen av 2014. Intäktsströmmar från ordern kommer inkomma först när
leveransen startar under senare delen av 2014 varför bolaget är i behov av att stärka likviditeten under första halvåret 2014. Bolaget har
därför börjat undersöka olika finansieringsmöjligheter för att säkra orderns fullföljande.
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Tel 070-896 12 46
E-post: niklas.nyroth@cybaero.se

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


