
CybAero deltog vid Africa Aerospace & Defence Expo 2014
First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, deltog förra veckan vid Africa Aerospace
& Defence Expo 2014 i Pretoria i Sydafrika. 300 företag inom flyg- och försvarsbranschen ställde ut på mässan som är den
största i Afrika med över 90 000 besökare.

– Det är första gången vi är i Afrika och visar våra produkter. Det var spännande och vi har fått bra kontakt med potentiella kunder i både
Afrika och i Mellanöstern, säger Mikael Hult, vd för CybAero.

På mässan, som pågick mellan den 17 och 21 september, medverkade CybAero med egen monter där företaget visade upp sin obemannade
helikopter APID 60.

– Afrika är en oerhört stor kontinent med stora behov av obemannade helikoptersystem för civil användning, bland annat för gränsbevakning,
skydd mot pirater längs med Afrikas kuster eller skydd av hotade djurarter som till exempel noshörningar, säger Mikael Hult.

CybAero medverkar regelbundet på internationella flyg- och branschmässor, ibland på egen hand och ibland i samarbete med olika partners.

– Det är viktigt för oss att vara ute och visa upp vår produkt och framförallt på nya marknader som i Sydafrika. Det är oerhört värdefullt att på
plats etablera nya värdefulla kontakter, säger Mikael Hult.

För mer information vänligen kontakta: 
Mikael Hult, vd 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 närmare 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified
Adviser.


