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Obducat erhåller order avseende ett EITRE® 3 NIL-system
från Universitetet i Cambridge
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av
litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order från Universitetet i
Cambridge, avseende ett fullt utrustat EITRE 3 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 1,6
miljoner SEK.
EITRE 3 systemet kommer att levereras till den fysiska institutionen vid Universitet i Cambridge och
installeras i Cavendish Laboratoriets renrum. Systemet kommer att användas av gruppen för nanofotonik
för FoU aktiviteter fokuserat på applikationer inom nanofotonik samt färgskiftande tapeter.
EITRE 3 systemet planeras att levereras under det fjärde kvartalet i år.

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 Cavendish Laboratory
Since it was founded in 1874, the Cavendish Laboratory has been at the forefront of discovery in physics. The core of the Laboratory’s programme
has been, and continues to be, experimental physics, supported by excellence in theory. The policy of the Department is to promote world-leading
experimental and theoretical physics in all its diversity. At the same time, the Department encourages applied and collaborative research with our
colleagues in other departments, with other Universities and particularly with industry. Läs mer på www.phy.cam.ac.uk/ .

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. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.
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