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Altech ny distributör för Obducat i Japan  

 
OBDUCAT AB (publ), en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser och 

nanoimprintlitografi (NIL), har tecknat avtal med japanska distributören Altech Co, Ltd. Avtalet, 

som trädde i kraft den 1:e juli 2020, innebär att Altech kommer arbeta med hela Obducats 

produktportfölj på den japanska marknaden.  

 

Altech grundades 1976 och är väletablerade i Japan. Obducat har en mångårig relation med Altech.  

 

”Altech har en stark säljorganisation med relevant kunnande och ett etablerat nätverk inom flertalet för 

oss betydelsefulla marknadsområden såsom biotekniska- och optiska komponenter. Vi ser fram emot ett 

givande samarbete” säger Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef. 

 

 

 

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, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. 

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

 
Om Altech Co, Ltd. 

Altech was founded in 1976.We are a specialized trading company that imports the most advanced machinery and equipment from Europe and 
the United States to support Japanese manufacturing. Contributing to society as a value creation company by delivering our customers satisfaction 

beyond their expectations, through rigorous investigation of the industries and constantly taking on challenges in new areas, while taking bonding, 

i.e. relations of trust, with customers as the foundation of our business www.altech.co.jp. 

 

http://www.obducat.com/
http://www.altech.co.jp/

