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Obducat tecknar 3-årigt avtal för 
produktionsservice värt 28,6 MSEK
OBDUCAT AB (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör 
av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har tecknat ett avtal 
relaterat till produktionsservice som omfattar leveranser under de kommande tre 
åren. Kontraktet är en fortsättning på det utvärderingsprojekt som 
kommunicerades i januari 2020 och den pilotorder som kommunicerades i juli 
2022. Kunden är ett europeiskt företag verksamt inom fotosensorteknik. Kontraktet 
avser kontinuerliga leveranser av optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till 
cirka 28,6 MSEK.

Kontraktet avser kontinuerlig produktion av optiska komponenter som produceras med hjälp av 
Obducats patenterade NIL-teknik. Leveranserna kommer att starta inom kort och den åtagna 
volymen är planerad att levereras under en maximal tid på 3 år, men med nuvarande utsikter 
förväntar sig kunden att avropa volymen under en kortare tidsram.

På grund av sekretesskrav kan ytterligare information inte lämnas ut i nuläget.

" Obducat har framgångsrikt genomfört iterationer av test- och pilotkörningar under de senaste 
tre åren. Ur ett industriellt tillverkningsperspektiv har vår teknik och vårt kunnande verkligen 
prövats för lämplighet för massproduktion av optiska komponenter. Kontraktet är en bekräftelse 
på att vår teknik och förmåga inom produktionsservice är världsledande och vi kommer att 
fortsätta att arbeta för att expandera vår produktionsservice verksamhet framöver", säger Patrik 
Lundström, VD på Obducat.

För mer information, var god kontakta:
Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- 
och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till kunder globalt inom LED och display-, optik och 
fotonik-, MEMS och sensor-industrierna samt inom kraft- och högfrekvenselektronik och biomedicinska komponenter. Obducats 
teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har egen marknadsnärvaro i 
Sverige, Tyskland, Japan, USA, England, Portugal och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är 
noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på  eller kontakta oss via mail www.obducat.com investorrelations@obducat.
com
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Denna information är sådan information som Obducat är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2023-02-07 08:45 CET.
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