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Ovzon tecknar tillverkningskontrakt för 
satellit - första steget mot en global tjänst 
 
 
Ovzon har nu tecknat avtal med SSL, ett företag ägt av Maxar Technology, en 
ledande tillverkare av innovativa satellit- och rymdsystemlösningar, för tillverkning 
av bolagets första geostationära satellit. Den totala investeringen för satelliten 
(Ovzon-3) inklusive tillverkning, uppskjutning, finansiering och försäkring 
uppskattas till 1,5 miljarder SEK. 
 
Satelliten är utrustad med högpresterande, styrbara antenner och inkluderar den On-Board 
Processor (OBP) som utvecklats av Ovzon och nu är under tillverkning genom en tredje 
part. Prestanda och täckningsområde ökar avsevärt med den nya satelliten jämfört med 
Ovzons nuvarande tjänst. Satelliten förväntas vara färdig 2021 och uppskjutningsperioden 
med SpaceX har därmed justerats i enlighet med denna tidsram.  
 
“Vi är mycket glada över att kunna meddela att ett satellittillverkningskontrakt nu har 
undertecknats med SSL. Förutom en avsevärd förbättring av både prestanda och täckning 
kommer satelliten också möjliggöra ny funktionalitet såsom direktkommunikation mellan 
mycket små terminaler och vara ett kraftfullt, framtidssäkrat verktyg för att möta kommande 
kommunikationsbehov. Vårt arbete fortsätter med att revolutionera mobilt bredband via 
satellit genom att erbjuda den högsta bandbredden med de minsta terminalerna”, 
kommenterar Ovzons VD Per Wahlberg. 
 
”Vårt samarbete med Ovzon understryker efterfrågan på en ny klass av 
kommunikationssatelliter som är flexibla, prisvärda och mycket avancerade”, säger Dario 
Zamarian, koncernchef för SSL. "SSL ger den innovation och den kunskap som krävs för 
att hjälpa Ovzon att leverera en ny klass av mobila bredbandstjänster till sina kunder." 
 
Avtalet är villkorat att Ovzon ordnar finansiering. 
 
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Per Wahlberg, VD 
Tel: +46 8 508 600 60 
E-post: media@ovzon.com 
 
OM OVZON  
Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög 
datahastighet med hög mobilitet – med hastigheter upp till 80 gånger snabbare än 
konkurrerande tjänster. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar 
antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal 
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på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna med kontor i 
Tampa i Florida, USA och Bethesda i Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq 
First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer 
på http://www.ovzon.com 
 
 
OM SSL 
SSL, based in Palo Alto, California, is a leading provider of advanced spacecraft systems, 
with broad expertise to support commercial and government satellite operators and 
innovative space missions. The company designs and manufactures spacecraft for services 
such as direct-to-home television, video content distribution, broadband internet, mobile 
communications, in-orbit servicing, space exploration, and Earth observation. As a Silicon 
Valley innovator for 60 years, SSL’s advanced product line includes state-of-the-art small 
satellites, and sophisticated robotics and autonomous solutions for remote operations. SSL 
is a Maxar Technologies company (NYSE: MAXR; TSX: MAXR). For more information, 
visit www.sslmda.com.  
 


