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SSBV-Rovsing gennemfører erhvervelse fra SSBV af produktrettigheder 
til simulering og test af satellitter  
 
I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 128/2012 kan SSBV-Rovsing A/S meddele, at erhver-
velsen af SSBV’s produktlinje til test af satellitter (DSTE produktlinjen) i dag er blevet gennem-
ført. Alle tilbud indgivet fra og med den 15. november 2012 vil ske i SSBV-Rovsing A/S’ navn. 
 
Gennemførelsen af SSBV transaktionen medfører, at SSBV-Rovsing bliver en ”one-stop-shop” 
for et næsten komplet produktprogram til test af satellitter. Købet omfatter ud over rettighe-
derne den samlede dokumentation vedrørende design, produktion, test, levering og brug af 
produkterne samt en 18 måneders supportaftale.  
 
Erhvervelsen af produktrettighederne fra SSBV vurderes af Bestyrelsen at give SSBV-Rovsing et 
stærkt fundament for fremtidig vækst samt øget indtjening i et voksende rumfartsmarked. 
 
Ud over at SSBV-Rovsing får langt flere produkter i sin portefølje, som kan sælges til de samme 
kunder med en deraf følgende potentiel økonomisk synergieffekt, medvirker SSBV transaktio-
nen også til, at SSBV-Rovsing får en fordel for salg af sine egne produkter til det globale rum-
fartsmarked, idet SSBV’s eksisterende leveringsaftaler med kommercielle kunder i et vist om-
fang kan overføres til SSBV-Rovsing, og idet SSBV’s eksisterende internationale salgs- og sup-
portkanaler stilles til rådighed for SSBV-Rovsing. 
 
SSBV har mulighed for at annullere transaktionen, såfremt SSBV-Rovsing ikke har styrket sit 
kapitalgrundlag med minimum DKK 10 mio. senest 31. marts 2013. Denne betingelse søges 
opfyldt gennem et planlagt udbud af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer 
primo 2013. 
 
Købesummen udgør EUR 3,0 mio. (DKK 22,35 mio.), som oprindeligt var opdelt i et rentefrit 
konvertibelt lån på EUR 2,5 mio. samt kontant betaling over en treårsperiode på EUR 0,5 mio., 
der efter SSBV’s valg kunne konverteres til aktier i SSBV-Rovsing. I forbindelse med gennemfø-
relse af transaktionen er det aftalt, at hele købesummen på EUR 3,0 mio. erlægges i form af et 
rentefrit, konvertibelt lån. Efter låneaftalen kan SSBV udnytte sin ret til at konvertere SSBV Lå-
net på EUR 3,0 mio. til aktier i SSBV-Rovsing. SSBV kan efter låneaftalen konvertere lånet til 
aktier i SSBV-Rovsing til en kurs på DKK 0,50 med fradrag af den rabat, der forventes ydet til 
eksisterende aktionærer i forbindelse med den planlagte fortegningsemission. Efter konverte-
ring af lånet forventes SSBV at blive den største aktionær i SSBV-Rovsing med en forventet 
ejerandel på op til 29 % af den samlede aktiekapital. 
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Om SSBV-Rovsing 

SSBV-Rovsing A/S leverer produkter, løsninger, software og tilknyttede services primært til 
rumfartsindustrien. 
 
Selskabets hovedaktiviteter er: 

 Leverance af et næsten komplet spektrum af produkter samt løsninger opbygget af 
standardprodukter til test af satellitter. Disse produkter og løsninger anvendes til elek-
trisk- og funktionel test af satellitter, satellit delsystemer samt moduler, der indbygges 
i satellitter. 

 Leverance af softwareløsninger, herunder kritisk software. 

 Uafhængig verificering og validering (ISVV) af kritiske software systemer (f. eks. kritisk 
software udviklet af tredjepart til satellitter og rumtransportsystemer). 

 Udvikling af højpålidelige og nøjagtige navigationssoftware produkter. 

 Lokal ingeniørbistand inden for kvalitetssikring, konfigurationskontrol, softwareudvik-
ling samt software validering. 
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