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Information om Obducats aktieägarekväll 
 

Obducat inbjuder härmed till aktieägarkväll måndagen den 19 mars 2018 klockan 18:00-20:00 i Obducats 

lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Tellus). 

 

Kvällens agenda innehåller fem presentationer samt därefter en visningstur till Obducats renrum där 

aktieägare får möjlighet att se ett Sindre 400 system såväl som ett Eitre Large Area system demonstreras.  

 

Nedan följer ett tidsschema för kvällens aktiviteter. 

 

18:00 Björn Segerblom, Styrelseordförande i Obducat AB (publ) hälsar välkommen 

 

18:10 Professor Lars Montelius, DG INL, presenterar Past, Present and Future perspectives of 

Nanotechnology - with a special emphasis on NIL-enabled applications.  

 

18:25 Sergey Shleev, Professor i biomedicinsk teknologi vid Malmö Universitet, presenterar 

högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar 

tillverkning i industriell skala 

 

18:40 Kristian Thulin presenterar Obducat möjligheter inom AR/VR och mixed reality 

 

18:55 Patrik Lundström presenterar Obducats strategi 

 

19:10 Visningstur till Obducats renrum 

 

För de aktieägare som önskar följa presentationerna live under kvällen via internet kan göra så genom att 

gå in på http://cdn.wallenmedia.se/cb/obducat/. Visningsturen till Obducats renrum kommer ej att kunna 

följas live via internet. 

 

Anmälan om deltagande på plats vid aktieägarekvällen ska ske till cecilia.jureus@obducat.com eller per 

telefax 046-10 16 60. I anmälan ska anges namn samt telefonnummer.  

 

 

För mer information, var god kontakta:  

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

Björn Segerblom, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 eller +852 6071 2250 

 

 
Om INL 

The International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) is an Intergovernmental science and innovation organization translating knowledge 

into societal and economic benefit through the exploration, deployment and articulation of Nanotechnology. RTD activity is focused on 
Nanotechnology applied to Health, Food, Environment, ICT and Energy. For more information, please visit www.inl.int  

 

Om Malmö Universitet 

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra 

utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och 

infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat. 
 

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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