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Videointervju med styrelseordförande Patrik Lundström samt aktieanalys publicerade 

 

Analyshuset Analyst Group har idag publicerat dels en videointervju med Obducats 

styrelseordförande och koncernchef Patrik Lundström, dels en aktieanalys på Obducat. 

 

Videointervjun finns att se här: https://youtu.be/NgpvaoLRYMA 

Aktieanalysen finns att läsa här: https://www.analystgroup.se/analyser/obducat/ 

 

Frågorna som ställs i Videointervjun är följande och med angiven tid i videon:  

 

Tid: 00:14 

För de som inte tidigare har hört talas om Obducat, kan du berätta lite mer om er verksamhet, 

vad ni gör och vilka marknader ni adresserar? 

 

Tid: 01:45 

Kan du berätta lite mer om er produkter, fördelarna med dem och hur produkterna står sig mot 

konkurrerande aktörers produkter? 

 

Tid: 03:09 

Omsättningen har ökat kraftigt de första 9 månaderna av 2019, drivet av en stark orderingång. 

Vad har drivit orderingången? Hur förväntar du dig att det kommer se ut under 2020? 

 

Tid: 04:17 

Ni genomför nu en emission om ca 32,5 MSEK, hur kommer ni använda emissionslikviden? 

 

Tid: 05:34 

Om 3 år, vart ser du att Obducat är då? 

 

Tid: 06:11 

Vilka utmaningar möter ni dels idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill? 

 

Tid: 07:22 

Kan du nämna tre anledningar till varför Obducat är en bra investering idag? 

 

 

 
För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 
 

 

 

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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