
Pressinbjudan: Linköpingsföretaget CybAero får sin största order
hittills
I samband med Flygets Dag i Almedalen offentliggör CybAeros vd Mikael Hult företagets största order någonsin. Pressmötet
kommer att hållas kl 16.05 i East Sweden Garden.

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har genom ett ramavtal erhållit en garantiorder till ett
värde av 700-800 MSEK. Ordern kommer från ett bolag i den kinesiska koncernen AVIC, ett av världens största bolag med över 400 000
anställda, som bland annat utvecklar och producerar flygplan, samt flygande farkoster av olika slag.

Fler arbetstillfällen i Östergötland
CybAero har redan i år fördubblat sin personalstyrka från 20 till 40 personer och kommer att nyanställa ytterligare. Dessutom bygger man för
närvarande upp en produktionskapacitet, bland annat genom egen produktion och genom underleverantörer.

– Avtalet bekräftar därmed Linköping som ett av världens centrum för utveckling och produktion av obemannade farkoster, säger Mikael Hult.

Program:
Tid: 16.05
Plats: East Sweden garden

Efter pressmötet finns Mikael Hult tillgänglig för intervjuer, dessutom finns CybAeros styrelseordförande Claes Drougge och Linköpings
kommunalråd Paul Lindvall på plats.

Välkomna!

För mer information: 
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 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 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North
sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.


