
Inledning av nyttjandeperioden
för teckningsoptioner TO14B i
Obducat

Den 4 april 2022 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av 
serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett 
strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, 
vilket offentliggjordes i maj 2021. 

Obducats teckningsoption (OBDU TO14B) är upptagen till handel vid 
NGM Main Regulated. 

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie 
B i bolaget under perioden 4 april –15 april 2022, till en teckningskurs 
motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för 
Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022.

Teckningskursen är fastställd till 1,07 SEK per aktie.

Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 april 2022. 

Notera att på grund av särskilda öppettider relaterat till påsken är sista 
dag för handel med teckningsoptionen den 12 april. 

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att 
innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 april 2022, alternativt 
säljer teckningsoptionerna senast den 12 april 2022. Viktigt att notera är 
att olika förvaltare kräver i normalfallet besked angående teckning eller 
försäljning vid en tidigare tidpunkt. Vänligen kontakta din förvaltare i god 
tid för att säkerställa att du lämnar besked i rätt tid.

Optionsinnehavare som har sina teckningsoptioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat 
ägande) skall kontakta sin förvaltare för instruktioner avseende 
tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto) skall
teckning ske genom att den förifyllda anmälningssedeln som ni kommer 
erhålla per post fylls i, signeras och skickas in till emissionsinstitutet 
(Mangold Fondkommission) samtidigt som betalning erläggs enligt 
instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedel och betalning skall 
vara Mangold tillhanda senast den 15 april 2022.

För de fall du önskar nyttja ett annat antal teckningsoptioner än det som 
framgår på den förtryckta anmälningssedeln finns möjligheten att fylla i 
en anmälan online på https://www.mangold.se/aktuella-emissioner

Erbjudandet i korthet
Emittent: Obducat AB (publ)
Villkor: En (1) teckningsoption
berättigar till teckning av en (1) ny
stamaktie av serie B
Teckningskurs: 1,07 SEK
Teckningsperiod: 4 april – 15 april 
2022
ISIN-kod TO14: SE0016075147
Marknadsplats: NGM Main Regulated 
Equity
Sista dag för handel: 2022-04-12
(tidigare angivit datum 2022-04-13)

Ytterligare information om hur 
teckningsoptionsinnehavare 
anmäler sig för teckning av aktier 
kommer hållas tillgänglig på 
bolagets hemsida 
www.obducat.com samt 
www.mangold.se

”World-leading supplier 
of lithography solutions”

https://www.mangold.se/aktuella-emissioner
http://www.obducat.com/
http://www.mangold.se/


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. Aktien är 
noterad på NGM Main Regulated 
Equity. 

Läs mer på www.obducat.com

Koncernchefen har ordet: 

“Vi fortsätter satsa på teknikutveckling såväl som 
marknadsföring för att kunna kapitalisera på den 
tillväxtpotential som vi ser på de marknader vi är 
aktiva i” 
Obducat är ett globalt etablerat varumärke med en historia som sträcker 
sig 30 år tillbaka i tiden. Vår avancerade litografiteknik gör det möjligt för 
våra kunder att producera produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga 
kostnadsnivåer och det gör våra lösningar attraktiva. 

Merparten av våra kunder finns inom applikationsområden som står inför 
en stark tillväxt de kommande åren såsom: optiska/fotoniska komponenter, 
LED- komponenter och displayer, MEMS/sensorkomponenter, 
biotekniska/medicinska komponenter samt kraft- och 
högfrekvenselektronik. Den pågående elektrifieringen samt det ökade 
behovet av högfrekvensapplikationer till följd av digitaliseringen har ställt 
nya typer av material såsom kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid på kisel 
(GaN-on-Si) i centrum för utveckling. Obducat har redan etablerat 
produktionslösningar som används vid tillverkningen och processning av 
dessa substratmaterial och räknar det som ytterligare en förstärkare av 
den volympotential Obducats litografiteknik står inför.

Vidare så kan den nyligen presenterade European Chips Act, som är en 
stor EU-satsning på att återbygga den europeiska halvledartillverkningen, 
skapa förutsättningarna för Obducat att stärka möjligheterna till expansion 
inom vår satsning på produktionsservice. Vi har i dagsläget mycket 
intressanta kundprojekt inom detta område som vi hoppas kommer att 
leda till längre avtal om kontinuerlig produktion. 

Sammantaget är det branschexperternas och vår bedömning att 
marknadsefterfrågan kommer att fortsätta öka. Generellt ser vi också ett 
ökat tryck på miljöprofilen inom produktionen av halvledare, vilket är till 
Obducats fördel då vår litografiteknik har en väsentligt mycket mer 
miljövänlig profil jämfört med dagens mest använda metoder. 

Vårt mål för 2022 är att öka orderingången och fortsätta Obducats 
tillväxtresa mot lönsamhet. Vi fortsätter satsa på teknikutveckling såväl 
som marknadsföring för att kunna kapitalisera på den tillväxtpotential som 
vi ser på de marknader vi är aktiva i.

Patrik Lundström

VD/Koncernchef

http://www.obducat.com/
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