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AVTECH expanderar sitt program med Etihad Airways avseende 

utvärdering av Aventus Nowcast Descent  

AVTECH Sweden AB (publ) offentliggör idag att AVTECH och Etihad Airways har överenskommit om att 

utöka utvärderingen av Aventus NowCast Descent (”Aventus”) från tre destinationer till Etihad Airways 

fulla ruttnät.  

 

Aventus NowCast är en mjukvarulösning som använder atmosfärisk modellering och väderinformation for 

att skapa högupplösta vindmodeller och datapaket för de olika segmenten av en flight, för att generera 

fördelaktiga bränsle- och utsläppsbesparingar för flygbolag. Med tjänsten så gynnas flygbolag också av en 

förbättrad effektivitet och punktlighet i såväl individuella flygningar som av flygtransportsystemet som 

helhet.  

 

Expansionen av programmet kommer att bygga på de besparingar som redan har realiserats under den 

ursprungliga tvåmånadersanalysen för Etihad Airways.   

 

Jonas Saric, AVTECH’s affärsområdeschef för Aventus NowCast, säger: “För AVTECH är det spännande att 

distribuera Aventus i sex kontinenter med Afrika, Sydamerika och Asien som tillägg till det finmaskiga 

nätverk av s.k. vädergriddar som utgör basen för vår produkt. Expansionen av utvärderingen ger oss en 

viktig möjlighet att visa hur effektiv vår produkt är för att uppnå bränslebesparing för Etihad Airways. " 

 

Sander de Moor, Etihad Airways Senior Manager for Fuel Efficiency, sager: “Bränsleeffektivitet är en 

fortsatt viktig prioritering för Etihad Airways och vi fortsätter att undersöka alla tillgängliga alternativ och 

teknologier för att uppnå ytterligare besparingar. Vi är optimistiska om att expansionen av utvärderingen 

till hela vårt ruttnät och att arbeta med AVTECH kommer att hjälpa oss att uppnå våra mål. " 

 

För mer information, vänligen kontakta 

Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast, +46 (0) 8 544 104 80 

Ryan Ellison, Vice President Aventus Sales, +46 (0) 8 544 104 80 

 

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                             

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala 

flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och 

flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela 

flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. 

Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. 

AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 

30, till Certified Adviser. 


