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Obducat erhåller order från Prima Electro i Italien 
 

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av 

systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från Prima Electro i Torino, Italien, för 

leverans av tre system, ett QSC 200 RccTTM Coater-, ett QSS 200 Developer- och ett ELS 200 Etcher 

system. Ordervärdet uppgår till ca 120 k€. 

 

Prima Electro är en kontraktstillverkare av elektronikenheter baserade i Italien, som fokuserar på 

industrialisering av produktidéer genom att erbjuda nyckelfärdiga servicelösningar för ett brett spektrum 

av applikationer. Prima Electro är ett teknikföretag och en ledande aktör, som erbjuder fullservice 

lösningar, inom området integrerade produkter. Företaget har stark know-how inom marknader såsom 

industri, transport och energi. Prima Electro är en enhet inom Prima Industries.  

 

De beställda QS- and EL- systemen kommer att installeras i Prima Electros renrum. Den slutliga 

applikationen kan inte kommuniceras vid denna tidpunkt. 

 

Systemen är planerat att levereras i mars 2018. 

  

 
Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl. 08.15 CET. 

 

 

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande:  046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

 

 
About Prima Industrie 

PRIMA INDUSTRIE heads a leading Group in developing, manufacturing and marketing of laser systems for industrial applications, sheet metal 
processing machinery, as well as industrial electronics and laser technologies. The parent company Prima Industrie S.p.A. is listed on the Italian 

Stock Exchange since 1999 (MTA- STAR segment). With over 35 years of experience the Group can count on about 12,000 machines installed in 

more than 70 countries worldwide and is among the main worldwide manufacturers in its own reference market.  
  

The Group has over 1,600 employees and manufacturing sites in Italy (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRO S.p.A, FINN-POWER Italia 

Srl), Finland (FINN-POWER Oy), USA (PRIMA ELECTRO North America Llc, PRIMA POWER LASERDYNE Llc.) and China (PRIMA POWER 
SUZHOU Co. Ltd.). Remarkable is as well its direct commercial and after-sales presence in BRIC, NAFTA, European Union and other emerging 

Asian countries, serving more than 70 countries worldwide.  
  

The Prima Industrie Group is structured on 2 Business Units: Laser and sheet metal processing machines (Prima Power): including design, 

manufacturing and marketing of: - Laser machines for cutting, welding and drilling of 3D and 2D components.   - Machines for sheet metal 
treatment by means of mechanical tools (punching machines, combined punching/shearing systems, combined punching/laser cutting systems, 

panel benders and automation systems).  Industrial electronics and laser technologies (Prima Electro): including development, manufacturing 

and marketing of power and control electronics, and of high-power laser sources for industrial applications, destined both to the Group machines 

and to third parties. Read more at www.primaelectro.com and www.primaindustrie.com.  

 

 
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 expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, 

biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. 

Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad 
på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com. 
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