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Genombrottsorder från Indonesien 

 

STOCKHOLM, SVERIGE, 1 juni 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies 

Group AB (publ). 

C2SAT har idag erhållit order från PT. Lintsarta, en ledande leverantör av kommunikationstjänster i 

Indonesien på en Ku II antenn för leverans i juli 2015. Detta är C2SATs första order på en Ku antenn 

avsedd för Indonesien, en marknad som traditionellt dominerats av C band. Indonesien är dock sedan 

några år en av de snabbast växande och absolut största marknaderna i världen för stabiliserade marina 

Ku antenner, både kommersiellt och militärt. 

 

I samband med leverans av denna första Ku antenn så kommer PT. Lintsarta säkerställa att C2SATs 

antenn erhåller indonesiskt typgodkännande, ett krav för att kunna bearbeta den lokala marknaden.  

I och med detta kan C2SAT aktivt börja bearbeta den lokala marknaden. 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications 

Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.  

 

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT 

antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för 

utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, 

att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i 

Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade 

tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.  

 

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold 

Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker). 
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