Informationsbrev, 10 december 2021

Som svar på en önskan om tätare information från AVTECH publiceras detta informationsbrev månadsvis i ett
format mindre formellt än pressreleaser och med fokus på information som inte är kurspåverkande.

Lyckat webinar, ökad dollarkurs och något minskad flygtrafik
Flygtrafiken som länge ökat månad för månad backar nu något i december. De senaste siffrorna visar att
trafiken i Europa inte ökat enligt prognos.

Det europeiska flygandet ligger nu istället kvar på en nivå av 74% av 2019 (enl. Eurocontrol) medan
inrikesflyget i USA ligger på 86% (enl. Airlines for America).

Kursutvecklingen SEK/USD har samtidigt fortsatt i positiv riktning under den senaste månaden vilket
stärker AVTECHs intäkter.

Vår ambition är att synas mer hos potentiella kunder, framförallt med ett tydligt budskap om hur man
kan flyga miljövänligare med våra smarta tjänster. Nyligen (den 2 december) genomfördes ett webinar
på ämnet ”Sustainability as a Service” för att informera om hur ett flygbolag enkelt kan minska sitt
klimatavtryck genom AVTECHs tjänster. Tjänster som bygger på väderprognoser av senaste teknik från
Met Office och dessutom är så enkla att driftsätta att vi erbjuder en gratis testperiod för flygbolag.

Totalt anmälde sig ett hundratal intresserade deltagare till webinaret, från 65 olika flygbolag.
Dessutom sågs eventet live av knappt 60% av dessa deltagare vilket är fler än vanligt. Återstående
deltagare samt nya intressenter som missat att anmäla sig får tillgång till webinaret i efterhand.
Dessa event är en av våra viktigaste och bästa kanaler för att etablera kontakt med rätt människor i nya
flygbolag. Här kommer intresserade flygbolag till oss vilket ger en perfekt grund för att påbörja dialog
med nya kunder. Efter webinaret genomför vårt säljteam en individuell uppföljning med varje
deltagare som på lite sikt ska leda till nya flygbolag som testar och väljer våra tjänster.
Southwest testperiod av Aventus Enroute närmar sig nu mållinjen. Tjänsten har nu varit i drift för
bolagets hela flotta av ca 740 flygplan med gott resultat sedan den första oktober. Vår förhoppning är
en kommersiell fortsättning under det första kvartalet nästa år.
Dessutom fortgår även dialogen om fortsättning med ett flygbolag efter avslutad testperiod ClearPath.
Även i detta fall med mycket gott testresultat. Ytterligare bolag testar eller ska påbörja tester.
Den 6e december publicerades en artikel om AVTECHs tjänster för ett mer hållbart flygande i SVD
bilagan Perspektiv Hållbarhet. Se artikeln bifogad på nästa sida.
Jag har stor tilltro till ett positivt 2022 för AVTECH och vill med detta passa på att önska er alla en skön
julledighet och nyårsfirande. Ser fram emot att återkomma med goda nyheter till nästa
informationsbrev 😉.
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