EN ANNONS FRÅN

VECKANS FÖRETAG

 i bedömer att Obducat
V
kan etablera sig som en
ledande leverantör till
LED-industrin och förväntar oss därmed en
kraftig ökning av
antalet systemorder.

Obducat är idag världsledande inom litografilösningar för stora substrat.

Obducat investerar för kraftig tillväxt
Omfattande investeringar, ny organisation och fjolårets strategiska förvärv
av Solar Semi, gör att Obducat nu
står väl rustat för att möta framtiden.
Dessutom stundar en högre takt i
försäljningsarbetet samtidigt med
lanseringen av en ny maskin.

kombination är avgörande för att kunna
erbjuda integrerade helhetslösningar till
våra kunder, vilket är vad de stora globala
aktörerna efterfrågar, framhåller Patrik
Lundström.

Funktionsorienterad organisation
Förvärvet av Solar-semi innebär att
Efter många års banbrytande utveck Obducat mer än fördubblar sin installa
lingsarbete inom nanoimprintlitografi tionsbas och stärker sin redan ledande
(NIL) är Obducat AB (publ) idag världs position inom nanoimprintlitografi.
– Vi räknar med att landa på en om
ledande inom området. Bolaget har utveck
lat teknologier, produkter och processer för sättning i storleksordningen 70 miljoner
produktion och replikering av avancerade kronor i år, säger Patrik Lundström.
För att öka takten i försäljningsarbetet
mikro- och nanostrukturer. Obducat riktar
i första hand in sig på ledande företag inom och förbättra lönsamheten har bolaget
LED-, OLED, display-, och biomedicinska skapat en ny organisation från 1 oktober.
– Den nya organisation spänner över
industrierna.
I november förra året förvärvades det både moderbolaget och våra två verk
tyska företaget Solar-semi GmbH som samhetsdrivande dotterbolag med en led
med sin banbrytande ytbeläggningstek ningsgrupp som består av medarbetare
nik skaffat sig en mycket stark position från både den svenska och tyska delen.
inom halvledar-, display och MEMS- På så vis funktionsorienterar vi verksam
industrierna. Förvärvet utgör ett viktigt heten istället för att driva den vidare som
steg och från strategiskt perspektiv en separata bolag, förklarar Patrik Lundström.
viktig byggsten för det framtida Obducat.
– Genom förvärvet kan vi erbjuda en Skapar nya affärsmöjligheter
världsunik kombination av Obducats Det pågår en konsolidering inom LED-
redan världsledande teknik för nano industrin för att skapa större produktions
imprintlitografi och den ytbeläggnings volymer och öka lönsamheten. Order
teknik som Solar-semi besitter. Denna ingången under 2016 har varit lägre än
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förväntat. Bolaget ser ändock positivt
på marknadsutvecklingen och fortsätter
att genomföra planerade investeringar i
såväl produktutveckling som marknads
bearbetning för att ytterligare stärka kon
kurrenskraften framöver.
– Vi bedömer att Obducat kan etablera
sig som en ledande leverantör till LED-
industrin och förväntar oss därmed en
kraftig ökning av antalet systemorder.
Vidare så gör utvecklingen inom nano
teknik det möjligt att i ökad omfattning
bygga in funktioner i ytskikt vilket skapar
nya affärsmöjligheter för bolaget. Därut
över kommer vi under hösten att presen
tera vår nya maskin – Eitre Large Area –
som är anpassad för att göra imprint över
större ytor, berättar Patrik Lundström.
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