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Obducat erhåller order värd 14,5 miljoner SEK 
avseende ett SINDRE® 400 Integra NIL-system från 
kund i Asien
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande 
leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit 
en order avseende leverans av ett SINDRE 400 Integra NIL-system från en kund i 
Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 miljoner SEK.

SINDRE 400 Integra systemet är konfigurerat med de senaste teknologierna Obducat har 
presenterat inklusive integrerad anti-stick beläggning av IPS:en samt även inline 
resistdispensering för IPS:en. SINDRE 400 Integra systemet kommer att användas för 
massproduktion av olika typer av optiska komponenter inkluderande waveguide komponenter för 
AR (Augmented Reality). Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna tidpunkt.  

SINDRE 400 Integra systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år.

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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