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Generell information
Aktierna av serie B i Obducat AB (publ) (”Obducat”) är upp-
tagna till handel på den av Finansinspektionen reglerade mark-
nadsplatsen Nordic Growth Markets lista NGM Equity. Handeln 
i bolagets aktier kan bland annat följas på www.ngm.se under 
fliken ”Kurser” samt på de ledande affärstidningarnas sidor för 
börskurser under ”NGM Equity”. Handelsposten omfattar 2 000 
aktier. Bolaget har träffat ett noteringsavtal med NGM om bland 
annat informationsgivning i syfte att säkerställa att aktieägare och 
övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och 
samtidig information om Obducats utveckling. Detta innebär 
att bolaget i sin informationsgivning följer tillämpliga lagar och 
författningar samt rekommendationer som gäller bolag vars 
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Aktieägare, 
övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnads-
fritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekono-
miska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG 
News (www.ngnews.se). 

Förkortningarna ”Obducat” och ”bolaget” används på ett 
flertal ställen i detta prospekt. Med detta menas Obducat AB 
(publ). Obducat och bolaget används också, beroende på sam-
manhang, som övergripande förkortning för Obducat-koncernen. 

All information som lämnas i prospektet bör noga övervä-
gas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som 
framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” på sida 12 och som beskriver 
de risker som en investering i Obducats aktie innebär. 

Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana 
personer vars eventuella förvärv av värdepapper i Obducat 
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder 
än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras 
i eller till land där distributionen av prospektet förutsätter ytter-
ligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av 
svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant 
land. Emissionen riktar sig således inte till aktieägare eller andra 
investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Austra-
lien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle 
förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än 
enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teck-
ningsrätter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptio-
ner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats 
eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 
1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, 
Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon provinslag 
i Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade units, units, 
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Ob-
ducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada 
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. 

För detta prospekt gäller svensk lag. Tvist på grund av 
innehållet i detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av 
svensk domstol exklusivt.

Registrering hos Finansinspektionen
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen 
i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26 § lagen (1991:980) 

om handel med finansiella instrument samt Kommissionens 
förordning (EG) nr 809/2004. Godkännandet och registreringen 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna 
i prospektet är riktiga eller fullständiga. I förekommande fall kan 
person som med anledning av detta prospekt väcker talan mot 
Obducat bli tvungen att själv stå för översättningskostnaden av 
dokumentet.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Handlingar som bolagets bolagsordning samt årsredovisningar 
som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, finns 
tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med adress 
Obducat AB (publ), Geijersgatan 2A, 216 18 Malmö. Om aktie-
ägare eller tänkbara investerare önskar ta del av dessa handlingar 
i pappersformat, vänligen kontakta bolagets huvudkontor på 
telefonnummer 040-36 21 00.

Uttalanden och bedömningar om framtiden
Detta prospekt innehåller uttalanden och bedömningar av 
framtidsinriktad karaktär som återspeglar Obducats styrelses 
nuvarande uppfattning och bedömning om framtida tänkbara 
händelser och finansiell utveckling. Orden ”avser”, ”bedömer”, 
”förväntar”, ”skall”, ”förutser”, ”planerar”, ”prognostiserar”, 
”anser”, ”borde” och liknande uttryck anger att informationen i 
fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden och bedömningar. 
Även om bolaget anser att gjorda uttalanden och bedömningar 
om framtidsinriktad information är rimliga, kan inga garantier 
lämnas att dessa uttalanden och bedömningar kommer att infrias. 
Framtidsinriktade uttalanden och bedömningar uttrycker endast 
bolagets antaganden vid tidpunkten för prospektets publicering. 
Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen 
i prospektet och samtidigt ha i åtanke att bolagets framtida 
utveckling, resultat och framgång kan skilja sig väsentligt från 
bolagets nuvarande uttalanden och bedömningar. Bolaget gör 
inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framtidsin-
riktade uttalanden och bedömningar till följd av ny information, 
framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Information från tredje part
Detta prospekt innehåller information om Obducats marknad 
och bransch. Bolaget har hämtat denna information från ett 
flertal källor, bland annat branschpublikationer, marknadsunder-
sökningar från tredje part och allmänt tillgänglig information, 
exempelvis via Internet. Varken bolaget, styrelsen eller ledande 
befattningshavare garanterar att informationen från dessa källor 
är korrekt. I synnerhet skall påpekas att marknadsbedömningar 
i olika former är förenade med stor osäkerhet och att inga 
garantier kan lämnas att sådana bedömningar kommer att infrias. 
Information från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt 
bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med an-
nan information som offentliggjorts av berörd tredje part, har 
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den 
återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
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Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för 

ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut skall baseras på prospektet i dess helhet. Den som väcker talan vid 

domstol med anledning av prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Civilrättsligt 

ansvar kan endast åläggas de personer som upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig 

med övriga delar av prospektet.

Historisk utveckling
Nedan presenteras en kortfattad sammanfattning av 
Obducat historiska utveckling under åren 1989–2009. 
Beskrivningen gör inga anspråk på att vara heltäckande. 

Obducat grundas 1989 av Henri Bergstrand och Len-
nart Olsson med målsättningen att förenkla tekniken för 
framställning av matriser vid tillverkning av CD-skivor.  
Obducataktien introduceras 1997 på Innovationsmarkna-
den och aktien noteras 1999 på NGM Equity med stort 
gensvar och många aktieägare till följd. Obducat förvärvar 
nanoimprinttekniken för massproduktion av nanostrukturer. 

EBR-tekniken (elektronstråleskrivare) vidareutvecklas 
under 2000 till 2001 samtidigt som insatserna koncentre-
ras på att anpassa tekniken till nästa generations hård-
diskar. Första NIL-maskinen (nanoimprint-litografi) säljs. 
Försäljningen av svepelektronmikroskop ökar. Fyra för-
säljningar av NIL-maskiner äger rum under hösten 2001. 
Ytterligare patent inlämnades inom NIL-området. 

Under 2002 och 2003 går utvecklingen inom kärnom-
rådena NIL och EBR framåt och försäljningen ökar. Ob-
ducat erhåller order avseende NIL-utrustning från ledande 
halvledartillverkare och universitet i Asien. Under 2003 
tillkommer flera kundprojekt inom områdena magnetisk 
minnesmedia och displayteknik.  

Kapitaltillskott under 2004 genom emission och kon-
vertibelt förlagslån används till att färdigställa utvecklings-
arbetet med processer för massproduktionsutrustning, 
etablering av service och support, förstärkning av bolagets 
säljstyrka och till att förbättra kapaciteten inom forskning 
och utveckling. 

Obducat fortsätter sin ambitiösa utvecklingsstrategi 
under 2004 och 2005, vilket banar väg för kompletterande 
uppfinningar och tekniska förbättringar. 

Genombrottsorder 2006 på en NIL-maskin för 
massproduktion från en betydelsefull industrikund med 
avsikt att öka sin produktionskapacitet för industriell 
massproduktion. Samsung lanserar en konsumentelektro-
nikprodukt innehållande komponenter som den aktu-
ella industrikunden producerar, vilket stärker Obducats 
pågående industriella kundrelationer. Samarbetsprogram 
med Thomson kring EBR- och NIL-teknik etableras och 
avser tillverkning av teststampers för utveckling av ett nytt 
optiskt minnesmedieformat. Första ordern på den nya 
SEM-produkten Apollo.

Riskfaktorer
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett 
visst mått av risktagande. En investering i Obducat med-
för att en investerare måste beakta de risker som bolaget 
utsätts för och hur dessa hanteras. Några av riskerna har 
identifierats här. Dessa riskfaktorer är inte framställda i 
prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäck-
ande. En av riskerna med verksamheten är att det inte 
finns några garantier för att bolaget kommer att få bred 
acceptans för sina tekniker och produkter. Vidare finns  
en risk avseende ”time to market”. Marknaden för pro-
dukter och tjänster baserade på mikro- och nanostrukturer 
karaktäriseras bland annat av snabb teknikutveckling, 
förändringar i industristandarder och marknadsbehov 
samt åtskilliga nyintroduktioner av produkter och tjänster. 
Erfarenheten visar att nya tekniker ofta drabbas av tröghet 
när de skall introduceras och etableras på marknaden. 
Därutöver finns en risk avseende produkternas funktion 
och kvalitet. Eftersom vissa av Obducats produkter och 
tjänster baserade på bolagets tekniker ej ännu introduce-
rats och testats i kundmiljö eller i samband med större 
produktionsserier, kan det ej försäkras att samtliga pro-
dukter håller och motsvarar uppsatta kvalitets- och funk-
tionsmål. Relaterat till funktion- och kvalitetsrisken finns 
risken för reklamationer. Även risker avseende immate-
riella rättigheter skall beaktas. Obducat är beroende av 
strategiska partners och allianser för att kommersialisera 
sina produkter vilket innebär en risk. Övriga risker är t ex 
relaterade till marknad och utveckling, nyckelpersoner och 
rekrytering, alltför snabb organisationstillväxt, osäkerhet i 
framtidsbedömningar, framtida finansieringsbehov, ägare 
med betydande inflytande, konjunkturkänslighet, aktie-
marknads- och likviditetsrisk, konkurrentrisk, miljörisker, 
särskild risk och övriga risker.

Affärsidé
Obducats affärsidé är att utveckla och sälja systemlösning-
ar för framställning, replikering och analys av avancerade 
mikro- och nanostrukturer för industriell produktion 
samt för forskning och utveckling. Försäljningen omfattar 
litografi- och analyssystem, stampers, förbrukningsartiklar 
och licenser.

SAMMAnFATTning

Sammanfattning
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Mission
Obducat avser att alltid erbjuda högsta klass på produkter 
och service gentemot våra kunder, aktieägare och anställda 
samt att utgöra förstavalsleverantören inom fokuserade 
marknader.

Affärsmodell
Verksamheten är fokuserad på att generera intäkter från 
de två teknikområdena NIL och EB. Inom dessa erhålls 
för närvarande löpande intäkter från försäljning av lito-
grafisystem och analysinstrument, stampers samt förbruk-
ningsvaror.

Marknadsaspekter
Området nanoteknologi håller på att bli allt mer intressant 
för industrier som betraktar nanoteknik som den praktiska 
lösningen på många samtida problem när det gäller mindre, 
lättare och snabbare utföranden av material och system. 
Obducat verkar i en omvärld med starka drivkrafter där 
allting sker mycket snabbt. Flera av världens stora globala 
företag inom elektronik, hårddisktillverkning och display-
teknik bidrar till detta. Många av de produkter som dessa 
företag tillverkar kommer allmänheten dagligen i kontakt 
med i sina hem, på arbetet eller i samhället i övrigt.  

Konsumenterna ställer hela tiden nya krav på tjänster 
och produkter som ska underlätta det dagliga livet. Män-
niskan efterfrågar i allt större utsträckning avancerade 
tekniska apparater som bärbara datorer, stora platta TV-
skärmar och multifunktionella mobiltelefoner i allt mindre 
format och med större kapacitet. Företagen som tillverkar 
dessa produkter drivs av en konkurrenssituation som till 
stor del går ut på att kunna producera så kostnadseffektivt 
som möjligt. I denna utveckling bidrar Obducats produk-
ter till att skapa ett mervärde i produktionskedjan i form 
av ökad effektivitet. Summan av investeringar, förbruk-
ningsmaterial och produktionstider optimeras med hjälp 
av Obducat.

Obducat strävar efter att bolaget fortsatt ska vara le-
dande inom NIL på en marknad med stor tillväxtpotential. 
Obducat ska fortsatt befinna sig i teknologins framkant 
och därmed uppfattas som den mest attraktiva partnern 
inom bolagets verksamhetsområden. Obducats kund-
bas inkluderar många av världens största aktörer inom 
elektronikindustrin som LG Electronics, Dai Nippon 
Printing, TDK, Samsung, Fujitsu, Epistar och Thomson. 
Flera andra av dessa aktörer vill idag och i framtiden vara 
anonyma av konkurrensskäl. För kunderna, oavsett om 
det är stora eller små företag, kan Obducats produktions-
teknologi komma att ha en väsentlig betydelse och kan 
dessutom komma att innebära att dessa företag ökar sina 
marknadsandelar.

Produktportfölj
Obducat bedriver verksamhet inom området nanotekno-
logi. Bolagets produktportfölj ser ut på följande sätt: 

2007 inleds med lanseringen av HVM-maskinen Sin-
dre®, huvudnumret i Obducats massproduktionssystem. 
Samarbetsavtalet mellan Obducat och Canon Marketing 
Japan övergår till ett distributörsavtal. I april inkommer 
en NIL-order från STMicroelectronics, en av världens 
absolut största halvledartillverkare, som del i ett samarbete 
kring bio- och hybridkomponenter. I juni erhålls en order 
avseende ett Sindre®60-system från Epistar.

Under 2008 erhåller Obducat flera viktiga order och 
mer än fördubblar omsättningen jämfört med 2007. I april 
erhåller Obducat och Canon MJ de två första gemen-
samma NIL-orderna i Japan. Den ena ordern omfattar 
ett halvautomatiskt Sindre®-system för produktion av 
LED-komponenter, den andra ordern ett utvecklingssys-
tem inom displayer. Ordervärdet uppgick till ca MSEK 10. 
Ett avtal tecknas i april med en ledande global tillverkare 
av hårddisksubstrat avseende massproduktionssystemet 
Sindre® HDD (Hard Disk Drive). Avtalet innebär starten 
för ett samarbete som ska leda fram till leverans av ett 
kundanpassat produktionsfärdigt Sindre® HDD-system. 
Ordervärdet till slutkund uppgår till MSEK 36. Avtalet 
innehåller en option för slutkunden att köpa ytterligare 
produkter av Obducat till ett preliminärt slutkundsvärde 
om ytterligare MSEK 30. Under tredje kvartalet erhöll 
Obducat en order uppgående till MSEK 22,5 från Taiwan-
baserade Luxtaltek Corporation. Ordern gällde ett Sindre® 
400-system för massproduktion av fotoniska kristaller i 
lysdioder, samt ett Sindre® 60-system. Det tecknades också 
ett avtal omfattande förbrukningsmaterial med ett potenti-
ellt värde upp till MSEK 80 under en 3–5-årsperiod. 

Obducat blir i februari 2009 deltagare i det EU-
finansierade treåriga projektet TERAMAGSTOR, som 
har till uppgift att utveckla teknikplattformen för nästa 
generations magnetiska minnesmedia, med en minnes-
densitet högre än 1 terabit per kvadrattum (1 Tbit/in2). 
Bland övriga deltagare finns viktiga samarbetspartners för 
Obducat, som STMicroelectronics och FHR Anlagenbau, 
samt ett flertal välrenommerade universitet. 

I maj 2009 föreslår Obducat den i prospektet be-
skrivna nyemissionen. Emissionen är säkerställd till 90 
procent. Den 3 juli 2009 kallar Obducat till extra bolags-
stämma att hållas den 21 juli 2009. Syftet med den extra 
bolagsstämman är att fatta erforderliga beslut om att ge ut 
ytterligare aktier och teckningsoptioner med anledning av 
emissionsgarantin. 

Även om Obducats framsteg varit många under åren 
så finns det exempel på motgångar. Projektet med våtets-
ning (EFAACE) i början av detta decennium nådde inte 
industrialiseringen till följd av tekniska svårigheter. I övrigt 
kan också nämnas att flera utvecklingssteg tagit längre tid 
jämfört med den ursprungliga tidsplanen.

Vision
Obducats långsiktiga mål är att genom kontinuerlig för-
bättring bli ett lönsamt och marknadsledande företag.

Sammanfattning
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Stampertillverkning och -service
Obducat erbjuder tillverkning av stampers i egen produk-
tionslinje. Dessa högkvalitativa stampers har strukturer 
i storleksordningen från under 30 nm upp till mikrome-
terskala för olika typer av kundgrupper. Stampers är en 
förbrukningsvara och används vid replikering i NIL-
maskiner.

Konkurrenssituation
Obducat är ett unikt företag jämfört med konkurrenterna. 
Ingen av Obducats konkurrenter har både NIL- och EBR- 
teknik ”inhouse” vilka är nödvändiga för produktion av 
stampers såväl som själva reproduktionstekniken, i detta 
fall NIL. Därtill är EBR-teknikens kostnadseffektivitet 
jämfört med konventionell EBL-teknik överlägsen inom 
de applikationsområden som Obducat fokuserar på, men 
också dess noggrannhet vid exponering över stora ytor. 
Att kunna leverera en komplett litografilösning till kunden 
är mycket viktigt och ur detta perspektiv har Obducat en 
särskilt stark position. 

Enligt Obducats egna analyser möter bolaget två olika 
kategorier av konkurrens; direktkonkurrerande teknik 
och konkurrenter inom företagets teknikområde. Bland 
konkurrenterna inom teknikområdet  förekommer dels de 
som arbetar med ”full area imprint”, dels de som arbetar 
med ”step and repeat”. Vad gäller andra konkurrerande 
tekniker beror det på applikationsområdet. 

Obducat konkurrerar med ett antal olika litografi-
tekniker beroende på vilket applikationsområde som är 
aktuellt. Förbättringar av existerande litografitekniker 
utgör ett potentiellt hot såväl som att en idag icke känd 
litografiteknik skulle utvecklas som har kostnadsfördelar 
och prestanda som är lika bra eller bättre i förhållande till 
Obducats litografitekniker. 

Obducats konkurrenter är till majoriteten bolag 
som befinner sig i en kommersialiseringsfas. Flertalet av 
bolagen har finansiellt stöd från riskkapitalaktörer och/
eller statliga organisationer. De mindre aktörerna som 
ännu inte har etablerat sig som leverantörer av litografitek-
nik och som har en kortare tid i marknaden än Obducat 
kan i vissa fall använda pris som ett sätt att köpa sig in på 
marknaden.

eBR – elektronstråleskrivare
En av Obducats nyckelteknologier är det elektronstråle-
baserade litografisystemet som används för tillverkning 
av stampers för nästa generation optiska och magnetiska 
minnesmedia. Det består av en elektronstrålekolumn som 
fungerar som en penna där en stråle av elektroner fokuse-
ras till en spetsig nål. När strålen, som är avsevärt smalare 
än ljusets våglängd, exponeras på ytan blir det en komplett 
struktur som sedan konverteras till en så kallad master.

niL – nanoimprintlitografi
Obducats NIL-system är ett användarvänligt imprint-
system för såväl industriell massproduktion och pro-
duktutveckling som forskning och utveckling inom den 
akademiska världen. Tekniken möjliggör replikering av 
ytterst små exakta strukturer i mikro- och nanostorlek i 
en polymerfilm från en master tillverkad till exempel i en 
elektronstråleskrivare. Alla NIL-system från Obducat är 
tillverkade för ”full area imprint” vilket innebär att hela 
ytan replikeras på en gång och inte i många små steg som
är fallet hos flera konkurrenter. Med hjälp av Obducats 
patenterade teknik Soft Press Technology® möjliggörs 
mönsteröverföring med ett jämnt tryck över stora ytor 
som genererar små precisa strukturer. Två viktiga egenut-
vecklade processer för att NIL ska ge bästa imprintresultat 
är STU® (Simultaneous Thermal and UV imprint®) och 
IPS® (Intermediate Polymer Stamp®).

eitre® – för forskning och utveckling
För den akademiska världen erbjuder Obducat ett väleta-
blerat produktutbud kallat Eitre®. Utbudet består av olika 
litografisystem med flexibla lösningar vilka kan under-
stödja forskning och utveckling både för den industriella 
och för den akademiska användaren.

Sindre® – genombrottet för industriell  
massproduktion
Med lanseringen och den efterföljande framgången för 
Sindre® har Obducat bevisat tillförlitligheten hos NIL-
tekniken för industriell massproduktion och ”full area 
imprint”. Detta har etablerat Obducats NIL-teknik som  
en marknadsledande metod att tillverka stora volymer
nanostrukturer.

SeM – svepelektronmikroskop
Obducat CamScan i England tillverkar svepelektronmikro-
skop för både den industriella och akademiska marknaden. 
Mikroskopen används inom Obducat för kvalitetskontroll
genom att verifiera att strukturen är rätt gjord på ett 
substrat.

Sammanfattning
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Resultaträkningar

FinAnSieLL ÖVeRSiKT

       

(kSEK)     Jan–mars 2009 Jan–mars 2008 2008 2007 2006

intäkter    15 427 12 108 71 503 32 657 36 757

Kostnad sålda varor    -8 321 -6 351 -30 005 -15 775 -14 729

Bruttoresultat    7 106 5 757 41 498 16 882 22 028  
         

Rörelsekostnader    -17 312 -15 217 - 66 063 - 64 623 - 58 900

Rörelseresultat    -10 206 -9 460 -24 565 -47 741 -36 872 

         

finansiella poster, netto    -1 503 59 - 4 269 - 313 - 4 708

Resutat efter finansiella poster    -11 709 -9 401 -28 834 -48 054 -41 580 
 

Skatt på årets resultat    - - - - -

PERIODENS RESULTAT    -11 709 -9 401 -28 834 -48 054 -41 580

Balansräkningar
       

(kSEK)    31 mars 2009 31 mars 2008 31 dec 2008 31 dec 2007 31 dec 2006

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar    45 415 38 944 41 875 40 270 41 542

materiella anläggningstillgångar    21 442 24 245 21 889 25 839 23 452

Totala anläggningstillgångar    66 857 63 189 63 764 66 109 64 994 

 

Omsättningstillgångar

Varulager    14 917 17 600 15 832 15 924 11 797

Kortfristiga fordringar    24 108 15 625 21 962 14 974 10 977

Likvida medel    32 483 10 505 47 861 20 531 37 524

Totala omsättningstillgångar    71 508 43 730 85 655 51 429 60 298

TOTALA TILLGÅNGAR    138 365 106 919 149 419 117 538 125 292

  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  46 482 74 902 57 482 85 791 42 977

totala Långfristiga skulder    59 687 9 271 59 159 10 184 8 656

totala Kortfristiga skulder    32 196 22 746 32 778 21 563 73 659

TOTALA SKULDER OCH EGET KAPITAL  138 365 106 919 149 419 117 538 125 292

Ställda säkerheter    16 568 17 515 16 571 18 211 14 313

Eventualförpliktelser    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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Timing kommer att vara en av  
framgångsfaktorerna de kommande åren
Framgent kommer kundernas intresse att fokuseras på 
tillgängligheten och den övergripande kostnadseffekti-
viteten i Obducats produktionslösningar, vilka kommer 
att jämföras med konkurrerande produkter och tekniker. 
Att kunna tillhandahålla den mest effektiva lösningen vid 
rätt tidpunkt kommer att ha en stor inverkan på vilken 
marknadsandel Obducat kommer att kunna erövra men 
målsättningen är entydig – marknadsledarskap inom de  
fokuserade applikationsområdena. Nedan följer en kortfat-
tad statusbeskrivning av Obducats applikationsområden.

Optoelektronik – LeDs 
Den optoelektroniska komponenttyp som redan tillver-
kas med Obducats NIL-teknik i kommersiell omfattning 
är LEDs. Nästa stora tillväxtsteg för LEDs drivs av 
implementering av LEDs som ljuskälla i LCD-displayer 
samt även generella belysningsapplikationer där en direkt 
bidragande faktor är de direkt tidsbestämda marknaderna 
i exempelvis Europa, Australien och Kalifornien där 
lagstiftningen förbjuder användandet av konventionella 
glödlampor inom kort. 

hDD
Datalagring som avser magnetisk minnesmedia (hårddis-
kar) är ett applikationsområde med stor potential eftersom 
behovet av ökat lagringsutrymme drivs framåt genom bland 
annat utvecklingen av nya datalagringsintensiva multi-
medieapplikationer. I huvudsak arbetar industrin med två 
framtida format, DTM (Discrete Track Media) samt BPM 
(Bit Pattern Media). 

Displayer/Solceller
Även inom applikationsområdet displayer finns det på lite 
längre sikt en mycket intressant potential för Obducat. 
Komponenter som ingår i detta applikationsområde är 
konstrastförbättringsfilm, ljusspridningsfilm, anti-reflek-
tionsfilm, elektroder samt färgfilter. Dessa komponenter 
återfinns i olika typer av displayer. Vidare så ingår även 
solceller i detta applikationsområde till följd av den stora 
likhet då båda komponenttyperna har ur ett produktions-
perspektiv. Funktionsmässigt finns det ett flertal alternativ 
där NIL kan användas för strukturtillverkning i solceller 
– dessa strukturer möjliggör en väsentligt förbättrad ef-
fektivitet vilket innebär att mer elektricitet kan produceras 
med en given yta av solceller.

Mål och förväntningar
Förutsatt att återhämtningen i den globala ekonomin kom-
mer på plats finns det en tydlig förväntan hos kunderna 
om att utökad produktionskapacitet successivt kommer 
att behövas, framförallt inom de fokuserade applikations-
områdena. Målsättningen är att nå en marknadsandel om 

Medarbetare
Antalet heltidsanställda i företaget var den 30 april 2009 
71 personer, varav 10 kvinnor. Av koncernens 71 heltids-
anställda är 50 verksamma i Sverige, varav 4 är anställda  
i Obducat AB (publ) och 46 i Obducat Technologies AB. 
21 personer är verksamma i Storbritannien och anställda  
i Obducat CamScan Ltd.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
Styrelse:
Henri Bergstrand (född 1952) (Ordförande)
Lars Montelius (född 1957)
Ingrid Osmundsen (född 1961)
Björn Persson (född 1955)
Werner Uhlmann (född 1935)
Tord Wingren (född 1961)
André Bergstrand (född 1983) (styrelsesuppleant)
Håkan Thorbjörnsson (född 1962) (styrelsesuppleant)

Ledande befattningshavare:
Patrik Lundström (född 1970), VD och Koncernchef
Jonas Hansson (född 1967), Ekonomichef
Babak Heidari (född 1962), Teknisk chef
Ulf  G Andersson (född 1960), vice VD Obducat  
Technologies AB
Ian Holton (född 1955), VD Obducat Camscam Ltd

Revisor :
Bolagets revisor Elna Lembrér Åström (född 1961), aukto-
riserad revisor verksam i Deloitte AB. Lembrér Åström har 
varit revisor i bolaget sedan 2005. Lembrér Åström är med-
lem i FAR SRS. Revisorssuppleant är Maria Ekelund (född 
1970). Även hon är auktoriserad revisor vid Deloitte AB.

Framtidsutsikter
Vare sig det gäller människor, information eller elektronik 
går trenden entydigt mot att effektivisera både material-
utnyttjandet såväl som energiförbrukningen i syfte att 
minimera miljöpåverkan samtidigt som prestanda- och 
funktionalitetsförbättringar ska realiseras. 

niL – kostnadseffektivitet är ett  
centralt begrepp i kundens kravbild
Obducats nanoimprintlitografi är ett utomordentligt kost-
nadseffektivt sätt att framställa nanostrukturer. Mycket 
talar för att ett snabbt växande behov av snabb, enkel och 
tillförlitlig masstillverkning är i antågande. Även om alla 
applikationer inte kan förverkligas med NIL-teknik är det 
tillräckligt många som möjliggörs eller blir mer kostnads-
effektiva alternativ med Obducats tillverkningssätt för att 
bolaget ska se framtiden an med tillförsikt. För att vara 
drivande i utvecklingen av tekniken även på längre sikt har 
Obducats strategi från starten varit att skapa ett effektivt 
skydd för den egna teknologin. Obducat har idag 146 
patent avseende 48 uppfinningar.

Sammanfattning
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30–50 procent i de prioriterade applikationsområdena 
under den kommande femårsperioden. Förutsatt att 
återhämtningen infinner sig och att övriga målsättningar 
uppnås finns det goda förutsättningar för förbättrade 
intäkts- och resultatnivåer redan 2010.

Bakgrund och motiv 
Obducat har under 2008 nått ett flertal kommersiella 
genombrott inom de fokuserade applikationsområdena 
LED, HDD och displayer. Med en mer än fördubblad 
omsättning och orderingång under 2008 har industria-
liseringen av Obducats NIL-teknik tagit fart på allvar. 
Komponenter producerade med Obducats NIL-teknik 
ingår nu i en mängd olika elektronikprodukter som finns 
tillgängliga på marknaden idag. Med en installationsbas 
som närmar sig 100 NIL-system och ett flertal kunder 
som bedriver kommersiell tillverkning samt en stark 
patentportfölj anser sig bolaget välpositionerat inför den 
fortsatta kommersialiseringen. Obducat genomför därför 
en nyemission om  MSEK 74 för att stärka bolagets 
möjligheter till en fortsatt framgångsrik kommersialisering 
av Obducats produktportfölj. Bolaget saknar tillräckligt 
rörelsekapital för de aktuella behoven under den närmaste 
tolvmånadersperioden. För att täcka rörelsekapitalbehovet 
måste Obducat anskaffa MSEK 30 vilket utgör en del av 
den nyemission som föreslås i detta prospekt. Om inga  
eller väldigt få av Obducats aktieägare tecknar i emissio-
nen kommer garanten ENI att teckna värdepapper upp  
till ett belopp av MSEK 65. Om denna investerare inte 
skulle ha möjlighet att uppfylla sitt åtagande, vilket enligt 
Obducats bedöming är mycket osannolikt, finns alterna-
tiva handlingsplaner. I ett sådant läge kommer Obducat  
att försöka finansiera rörelsekapitalbehovet genom t ex  
en riktad emission, bankfinansiering. Det kan också leda 
till en reviderad strategi för Obducat och förmodligen 
också innebära en lägre investeringsnivå samt personal-
nedskärningar.  

Teckningsförbindelse och emissionsgaranti
European Nano Invest AB (”ENI”) har, utan ersättning, 
förbundit sig att teckna sin företrädesrättsandel i emissio-
nen. Vidare har ENI, mot garantiersättning, förbundit sig 
att - om emissionen inte skulle bli fulltecknad – teckna  
ytterligare högst 40.625.000 B-units. Emissionen av B-
units är således garanterad till cirka 90 procent.

Den avtalade garantiersättningen består av en kontant 
del och en del som utgörs av B-aktier och B-teckningsop-
tioner i Obducat. Den kontanta garantikostnaden uppgår 
till 4 680 000 kronor, motsvarande 7,2 procent av det 
garanterade beloppet. Den återstående delen består av  
11 607 142 B-aktier, 40 625 000 teckningsoptioner av serie 
2009/2011:B och 40 625 000 teckningsoptioner av serie 
2009/2012:B.

Emissionsgarantin är i sin helhet villkorad av att en 
extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut om att ge 
ut de ytterligare aktierna och teckningsoptionerna enligt 
ovan. Sådana beslut avses fattas vid en extra bolagsstämma 
tisdagen den 21 juli 2009. För mer information, se avsnit-
tet ”Legala frågor och övrig information” på sida 80.

Aktiekapital och ägarstruktur
Antalet aktier i Obducat uppgår före den i detta prospekt 
presenterade emissionen till 335 954 523 varav 6 205 294 
är aktier av serie A och 329 749 229 är aktier av serie  
B. Aktierna har ett kvotvärde på SEK 0,10 och aktiekapi-
talet uppgår till SEK 33 595 452,30. Antalet aktieägare i 
Obducat uppgick den 30 april 2009 till 15 145. Bolagets 
tre största aktieägare är Clearstream Banking (Luxemburg) 
som innehar 49 699 033 aktier vilket motsvarar 12,7  
procent av rösteandelen och 14,8 procent av kapitalan-
delen i bolaget, European Nano Invest AB som innehar  
4 377 745 aktier (11,2 procent respektive 1,3 procent) samt 
Henri Bergstrand (inklusive familj och bolag) som innehar 
2 809 967 aktier (4,3 procent respektive 0,8 procent).
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Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna units i erbjudandet skall med företrädesrätt tillkomma bola-
gets aktieägare och innehavare av bolagets konvertibler 2008/2011. 

erbjudandet Innehav av åtta (8) A-aktier berättigar till teckning av en (1) A-unit och 
innehav av åtta (8) B-aktier berättigar till teckning av en (1) B-unit. Teck-
ning kan enbart ske i units och således ej av aktier eller teckningsoptioner 
var för sig.

Units Två slags units utges i erbjudandet, A-units och B-units. En A-unit består 
av fyra (4) A-aktier, en (1) A-teckningsoption 2009/2011 och en (1) A-
teckningsoption 2009/2012. En B-unit består av fyra (4) B-aktier, en (1) 
B-teckningsoption 2009/2011 och en (1) B-teckningsoption 2009/2012. 

Avstämningsdag 10 juli 2009

Teckningskurs SEK 1,60 per unit

Teckningstid 15 juli–11 augusti 2009

handel i uniträtter 15 juli–6 augusti 2009

Likviddag Teckning sker genom betalning

Antal aktier som tillkommer 184 794 352
genom erbjudandet 

Utspädning vid fulltecknat 55,0 procent av kapitalandelen och 56,1 procent av rösteandelen 
erbjudande i bolaget.

Antal aktier som tillkommer  92 397 172
vid fullt utnyttjande av  
teckningsoptioner  

Utspädning vid fulltecknat 82,5 procent av kapitalandelen och 84,1 procent av rösteandelen  
erbjudande samt vid fullt i bolaget.
utnyttjande av tecknings-
optioner  

Erbjudandet i sammandrag och tidsplan
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Tilldelningsprinciper vid teckning A-units som inte tecknas med primär företrädesrätt skall inte utges. B-units 
som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktie-
ägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Om inte antalet erbjudna units 
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall dessa 
units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut 
äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

emissions- och garantikostnader MSEK 8,7 varav MSEK 4,0 avser emissionskostnader och MSEK 4,7 
avser garantikostnader.
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Risker förknippade med immateriella rättigheter
Obducat innehar idag ett flertal beviljade patent med tillhö-
rande internationella patentansökningar i olika faser. Bolaget 
har dessutom inlämnat ytterligare patentansökningar samt 
bearbetar för närvarande ej ännu inlämnade patentansök-
ningar. Det kan ej försäkras att den tekniska höjden i bevil-
jade patent, och eventuellt i framtiden ytterligare beviljade 
patent, är tillräcklig för att erövra tänkta marknadsandelar 
inom bolagets marknadssegment. Det kan ej heller försäk-
ras att bolagets patent utgör ett fullgott kommersiellt skydd 
mot eventuella framtida kapitalstarka konkurrenter som 
kan komma att kopiera eller tangera patenten. Det går ej 
heller att utesluta risken för att inlämnade patentansökning-
ar ej beviljas eller att de kräver kompletterande information 
som både kan vara resurs och kapitalkrävande.

Framtida finansieringsbehov
Utöver det kapital som inkommer genom den i detta 
prospekt beskrivna emissionen bedöms Obducats expan-
sionsplan kunna finansieras via egna medel. Det kan dock 
inte uteslutas att behovet av rörelsekapital kommer att  
öka beroende på exempelvis försenade intäkter eller för-
dyrade kostnader, eller att expansionen kommer att ske i 
en snabbare takt än bolaget prognostiserat. Om ett ytter-
ligare kapitalbehov uppstår finns ingen garanti för att yt-
terligare kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller 
att sådant anskaffat kapital är tillräckligt för att finansiera
verksamheten i enlighet med expansionsbehovet, eller att 
sådant kapital kan anskaffas överhuvudtaget. Om ytter-
ligare finansiering arrangeras genom ägarkapital, innebär 
ytterligare nyemissioner av aktier för nuvarande aktieägare 
– såvida de inte deltar i sådana eventuella emissioner – en
utspädning av deras ägarandel i Obducat.

eventuella ytterligare behov av partners  
Det kan inte uteslutas att bolaget behöver ingå ytterligare 
partnerskap med andra bolag för att kommersialisera sina 
produkter. Det kan inte försäkras att bolaget lyckas att-
rahera strategiska partners om ett sådant behov uppstår.

Makroekonomiska risker och andra risker  
relaterade till omvärlden 

Marknad och teknikutveckling
Bolaget är verksamt på en marknad som präglas av snabb 
utveckling. Nya produkter kan hota bolagets befintliga 
produkter trots att mycket tyder på att det idag finns 
stor potential för Obducats tekniker och produkter. Nya 
tekniker, produkter och aktörer resulterar dessutom i ökad 

Risker relaterade till verksamheten

Acceptans av bolagets produkter och bolagets  
resultatutveckling
Obducat har hittills ej kunnat uppvisa intäkter som är 
tillräckligt stora för att bolaget ska visa ett positivt resultat. 
Det återstår för bolaget att bevisa att dess produkter kan 
kommersialiseras på ett framgångsrikt sätt inom bolagets 
marknadssegment. Det kan inte försäkras att Obducats 
kommersialisering av bolagets tekniker, medför att den 
hittills negativa resultattrenden vänds. Det finns inga  
garantier för att bolaget någonsin kommer att få bred  
acceptans för sina tekniker och produkter.

”Time to market”
Marknaden för produkter och tjänster baserade på 
mikro- och nanostrukturer karaktäriseras bland annat av 
snabb teknikutveckling, förändringar i industristandarder 
och marknadsbehov samt åtskilliga nyintroduktioner av 
produkter och tjänster. Obducat bedriver verksamhet i 
frontlinjen inom mycket avancerade tekniker. Erfarenhe-
ten visar att nya tekniker ofta drabbas av tröghet när de 
skall introduceras och etableras på marknaden. Att mark-
nadsintroducera ny avancerad teknik som ej är känd och 
accepterad kan innebära höga marknads- och försäljnings-
kostnader. Till detta skall adderas att Obducat arbetar med 
stora globala aktörer vilka i vissa fall har långa interna 
beslutstider rörande inköp av nya tekniklösningar.

Produkternas funktion och kvalitet
Eftersom vissa av Obducats produkter och tjänster base-
rade på bolagets tekniker, ej ännu introducerats och testats 
i kundmiljö eller i samband med större produktionsserier, 
kan det ej försäkras att samtliga produkter håller och 
motsvarar uppsatta kvalitets- och funktionsmål. En risk 
för störningar, avbrott eller förseningar av kommande 
marknadsintroduktioner p g a att uppsatta kvalitets- och
funktionsmål ej omedelbart uppfylls, kan ej uteslutas. 

Risk för reklamationer
Risken för reklamationer avser kostnader för att korrigera 
olika fel som kan uppkomma i de produkter som Obducat 
har levererat. Garantitiden på Obducats produkter löper 
normalt över 12 månader från det datum acceptansintyget 
undertecknats. För varje såld utrustning görs en avsättning 
till en garantireserv. Garantikostnaderna har under de se-
naste åren understigit motsvarande reservering. Det finns 
ingen garanti för att garantikostnaderna även i framtiden 
kommer att understiga reserveringarna.   

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst mått av risktagande och en investering i Obducat skall anses 

som extra riskfylld då bolaget ännu fullt ut inte kommersialiserat sina tekniker. nedan anges några av de faktorer som kan 

få betydelse för Obducats framtida utveckling. Faktorerna är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att 

vara heltäckande. Tänkbara investerare uppmanas därför att, utöver informationen som framkommer i detta prospekt, göra 

sin egen bedömning av tänkbara riskfaktorer och deras betydelse för bolagets framtida utveckling.

RiSKFAKTOReR

RiSKfaKtoRER
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utveckling. Aktiekursen påverkas även av utomstående 
faktorer utanför Obducats påverkan och kontroll. Även 
om bolagets verksamhet utvecklas positivt finns en risk 
att en investerare vid försäljningstillfället gör en förlust på 
sitt aktieinnehav. Det kan heller inte garanteras att aktien 
kommer att handlas med tillräcklig likviditet så att en 
investerare kan avyttra sitt aktieinnehav utan att påverka 
aktiekursen negativt.

Särskild risk
Eftersom bolaget har behov av ett kapitaltillskott kan det 
inte uteslutas att en investering i bolaget rymmer särskilda 
risker såsom att det investerade kapitalet helt eller delvis 
går förlorat och/eller att den uppnådda ägarandelen i 
bolaget utspädes genom framtida nyemissioner.

Risker avseende teckningsoptioner
De aktie- och konvertibelägare som utnyttjar sin rätt till 
teckning i den emission som beskrivs i detta prospekt 
erhåller units som består av både aktier och teckningsop-
tioner. Ägandet av teckningsoptioner innebär generellt sett 
en större risk än ägandet av aktier. Om t ex priset på den 
underliggande aktien inte når upp över teckningsoptio-
nens teckningskurs före teckningstidens slut (28 februari 
och 31 december 2012) blir teckningsoptionens värde noll. 
Obducat vill därför göra investerarna uppmärksamma på 
att en investering i bolagets teckningsoptioner kan förlora 
hela sitt värde även om Obducats finns kvar som bolag 
och även om Obducats aktie har ett värde (som dock inte 
är tillräckligt högt).     

Risker avseende teckningsförbindelse och  
emissionsgaranti
ENI har förbundit sig att teckna sin företrädesrättsan-
del i emissionen och att - om emissionen inte skulle bli 
fulltecknad – teckna ytterligare högst 40 625 000 B-units. 
ENI:s åtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det  
ej kan garanteras att ENI kommer att infria åtagandena.

ENI har upplyst Obducat om att ENI i sin tur har 
träffat överenskommelser med ett antal andra parter i syfte 
att säkerställa att ENI har möjlighet att infria sitt garan-
tiåtagande. Även om dessa mellanhavanden inte involve-
rar Obducat och därmed inte heller har någon inverkan 
på ENI:s åtagande gentemot Obducat, kan dessa andra 
parters eventuella bristande infriande av sina åtaganden 
påverka ENI:s förmåga att infria sina åtaganden. 

ENI:s åtaganden är villkorade av att en extra bolags-
stämma i Obducat fattar erforderliga beslut för utgivande 
av B-aktier och B-teckningsoptioner som vederlag för 
emissionsgarantin (för mer information, se avsnittet  
”Legala frågor och övrig information” på sida 80). För  
det fall bolagsstämman inte fattar sådana beslut är ENI 
inte bundet vid sina åtaganden, vilket kan innebära att  
den emission som beskrivs i detta prospekt inte tecknas  
i avsedd omfattning. Obducat kan i sådant fall tvingas att 
söka ytterligare finansiering.

konkurrens, vilket i sin tur kan leda till sjunkande priser i 
framtiden. Obducat bedömer att deras framtidsutsikter till 
stor del kommer att bero på bolagets förmåga att utveckla 
sin verksamhet ur ett tekniskt perspektiv såväl som ett 
kommersiellt perspektiv och att leverera högkvalitativa 
produkter och tjänster. Det kan ej försäkras att Obducat 
i sitt utvecklingsarbete, ej stöter på problem som kan leda 
till förseningar i tidsplanen, ej heller att produkterna och 
tjänsterna motsvarar marknadens behov och efterfrågan 
och/eller att de uppnår allmän marknadsacceptans. 

Konjunkturkänslighet
Obducats verksamhet är konjunkturkänslig. En konjunk-
turförsämring kan påverka bolags och myndigheters vilja 
och möjlighet att upphandla bolagens tjänster och produk-
ter negativt, vilket med stor sannolikhet kommer att leda 
till försämrad värdeutveckling på innehaven och påverka 
Obducat negativt.

Osäkerhet i framtidsbedömningar
Obducat redogör för framtidsutsikter och marknadstillväxt 
i detta prospekt. Samtliga antaganden som legat till grund 
för dessa redogörelser är ledningens bästa skattningar av 
den framtida utvecklingen. Det skall dock betonas att dessa 
redogörelser endast är framtida bedömningar av en tänkbar 
utveckling. Det finns således inga garantier för att den 
prognostiserade utvecklingen kommer att infrias.

Konkurrenter
Några av Obducats konkurrenter är idag stora internatio-
nella aktörer med starka finansiella resurser. Risk finns för 
att dessa konkurrenter kan komma att reagera snabbare på 
nya teknikkrav och nya marknadsbehov i jämförelse med 
Obducat, samtidigt som de kan avsätta väsentligt mer
resurser för marknadsbearbetning och produktutveckling.

Miljörisker
Från och med kalenderåret 2008 betecknas Obducat ABs 
(publ) verksamhet som tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Klassificeringen – prövningsnivå C, ”anläggning för ke-
misk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast”  
– innebär att Obducat står under Malmö stads miljö-
nämnds tillsyn vilka begär en årlig avgift om kSEK 6.  
Miljölagstiftningen är i dagsläget inte betungande för 
Obducats verksamhet, men det finns ingen garanti för 
att framtida miljölagstifning inte kan innebära en större 
belastning för bolagets verksamhet. 

Övriga risker
Bland övriga risker bör nämnas prisrisk. Priskonkurrens 
kan komma från ekonomiskt starka aktörer som genom 
prisreduktioner snabbt försöker öka sina marknadsandelar 
eller etablera sig med snarlika eller angränsande tjänster.
Risker relaterade till aktien

Aktiemarknads- och likviditetsrisk
En tänkbar investerare i Obducat bör iakttaga att en in-
vestering i bolaget är förknippad med hög risk och att det 
inte kan försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv 
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Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna units i erbjudandet skall med företrädesrätt till-
komma bolagets aktieägare och innehavare av bolagets konvertibler 
2008/2011. 

erbjudandet Innehav av åtta (8) A-aktier berättigar till teckning av en (1) A-unit 
och innehav av åtta (8) B-aktier berättigar till teckning av en (1) 
B-unit. Teckning kan enbart ske i units och således ej av aktier eller 
teckningsoptioner var för sig.

Units Två slags units utges i erbjudandet, A-units och B-units. En A-unit 
består av fyra (4) A-aktier, en (1) A-teckningsoption 2009/2011 
och en (1) A-teckningsoption 2009/2012. En B-unit består av fyra 
(4) B-aktier, en (1) B-teckningsoption 2009/2011 och en (1)  
B-teckningsoption 2009/2012. 

Avstämningsdag 10 juli 2009

Teckningskurs SEK 1,60 per unit

Teckningstid 15 juli–11 augusti 2009

handel i uniträtter 15 juli–6 augusti 2009

Likviddag Teckning sker genom betalning

Antal aktier som tillkommer genom 184 794 352
erbjudandet 

Utspädning vid fulltecknat erbjudande 55,0 procent av kapitalandelen och 56,1 procent av rösteandelen i  
bolaget. Erläggandet av garantiersättningen till ENI i form av 
B-aktier och B-teckningsoptioner kan därtill medföra ytterligare ut-
spädningseffekter. För mer information, se avsnittet ”Legala frågor 
och övrig information” på sidan 80.

Teckningsoption 2009/2011 Obducats Teckningsoption 2009/2011 har en teckningskurs på  
SEK 0,75 och löper till och med den 28 februari 2011.

Teckningsoption 2009/2012 Obducats Teckningsoption 2009/2012 har en teckningskurs på  
SEK 0,90 och löper till och med den 31 december 2012.

eRBjUDAnDeT i SAMMAnDRAg OCh TiDSPLAn

ERBJUDanDEt i  SammanDRag
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Antal aktier som tillkommer vid fullt 46 198 588
utnyttjande av Teckningsoption 2009/2011  

Antal aktier som tillkommer vid fullt 46 198 588
utnyttjande av Teckningsoption 2009/2012 

Utspädning vid fullt utnyttjande av 82,5 procent av kapitalandelen och 84,1 procent av rösteandelen 
teckningsoptioner i bolaget.

Teckningsförbindelse och  ENI har förbundit sig att teckna hela sin företrädesrättsandel
emissionsgaranti i emissionen och att – om emissionen inte skulle bli fulltecknad  

– teckna ytterligare högst 40 625 000 B-units. Emissionen av B-
units är således garanterad till cirka 90 procent.

Tilldelningsprinciper vid teckning A-units som inte tecknas utan stöd av uniträtter med primär  
företrädesrätt skall inte utges. B-units som inte tecknas med primär 
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (sub-
sidiär teckningsrätt). Om inte antalet erbjudna units räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall dessa units 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut 
äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

emissions- och garantikostnader MSEK 8,7 varav MSEK 4,0 avser emissionskostnader och MSEK 
4,7 avser garantikostnader.

Kortnamn OBDU

iSin-kod aktier av serie B SE0000514705

iSin-kod Obducats teckningsoption  SE0002908970
2009/2011:A          

iSin-kod Obducats teckningsoption  SE0002908988     
2009/2012:A        

iSin-kod Obducats teckningsoption  SE0002908996 
2009/2011:B        

iSin-kod Obducats teckningsoption  SE0002909002
2009/2012:B         
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Dokument som detta prospekt hänvisar till

Beträffande Obducatkoncernens historiska finansiella 
information återfinns under avsnittet ”Utvald finansiell 
information” på sidorna 52–63 sammanfattande rä-
kenskaper för Obducat-koncernen avseende perioden 
2006–2008. Delårsrapporten avseende första kvartalet 
2009 återges i sin helhet på sidorna 83–91. Den historiska 
finansiella informationen till detta avsnitt införlivas genom 
hänvisning i detta prospekt till följande dokument. 

• Obducat ABs (publ) årsredovisning avseende 2008.
• Obducat ABs (publ) årsredovisning avseende 2007.
• Obducat ABs (publ) årsredovisning avseende 2006.

Dessa dokument är en del av detta prospekt. Samtliga 
årsredovisningar som det hänvisas till i detta prospekt har 
reviderats. Det har ej förekommit några avvikande formu-
leringar i revisorns uttalande. Dessa dokument kan laddas 
ner från bolagets hemsida www.obducat.com under fliken 
”Finansiell information”, ”Finansiella rapporter” alterna-
tivt rekvireras från bolagets huvudkontor på telefonnum-
mer 040-36 21 00. Originalen avseende dessa rapporter 
finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor 
med adress Geijersgatan 2A, SE-201 25 Malmö.

Tidpunkter för ekonomisk information
Obducat lämnar återkommande ekonomisk information 
enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari– 
31 december.

Delårsrapport januari–juni 2009 24 juli 2009
Delårsrapport januari–september 2009 23 okt 2009
Bokslutskommuniké 2009 12 feb 2010

BTA  Betalda och tecknade aktier 

CamScan Obducat CamScan Ltd

eB  Electron Beam (ett av Obducats två 
teknikområden, ävenelektronstråle-
tekniker)

eBR  Electron Beam Recorder (Electron-
stråleskrivare) (ingår i Obducats 
teknikområde EB)

KSeK Tusen svenska kronor

MSeK Miljoner svenska kronor

niL  Nanoimprintlitografi (ett av Obdu-
cats två teknikområden)

gB  Gigabyte

hDi  High Density Interconnects

hDTV High Definition Televison

hVM High Volume Manufacturing

iC  Integrated Circuit

iPS  Intermediate Polymer Stamp

neMS Nano Electro Mechanical Systems 
nm Nanometer, dvs en miljarddels 
meter eller en miljondels millimeter

nWgP Nano Wire Grid Polarizers

Obducat/ Obducat AB (publ).Obducat 
bolaget  används också, beroende på sam-

manhang, som övergripande för-
kortning för Obducat-koncernen.

SeM  Svepelektronmikroskåp (ingår i 
Obducats teknikområde EB)

SeK   Svenska kronor

Stampers Förbrukningsvara som används vid 
replikering i NIL-maskiner

USD  Amerikanska dollar

euroclear Euroclear Sweden AB (Tidigare 
VPC AB)

LeD  Light Emitting Diode

LOC Lab-on-chip

MeMS Micro Electro Mechanical Systems

OLeD Organic Light Emitting Diode

STU  Simultaneous and Thermal UV 
imprint

TB  Terabyte

Ordlista och förkortningar

ERBJUDanDEt i  SammanDRag
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det dryga decennium som Obducat har varit ett företag i 
mer traditionell mening, har vägen framåt handlat om att 
metodiskt sätta och uppfylla delmål. Utgångspunkten är 
planering utifrån de förväntningar som är rimliga att ställa, 
både avseende marknadens behov och Obducats förmåga 
att uppfylla dem.

ESS i Lund en spännande möjlighet
Närheten till Lunds tekniska högskola och forskningen 
som bedrivs där har alltid varit en stor tillgång för Ob-
ducat – och vice versa, kan man i viss mån påstå. Utbytet 
har varit viktigt och givande för båda parter. Nyligen blev 
det definitivt klart att anläggningen för det europeiska jät-
teprojektet ESS (European Spallation Source) kommer att 
placeras i Lund. Detta skapar helt säkert ytterligare sam-
arbetsmöjligheter. Placeringen av ESS i Lund innebär ett 
forsknings- och affärsmässigt uppsving för hela regionen, 
speciellt inom nanoteknik och närliggande discipliner. 

Full fart framåt
2008 var ett år med avsevärt förbättrat resultat jämfört 
med 2007 trots finanskriser och andra oroselement i 
världsekonomin. Styrelsen vill tacka företagets anställda 
för deras avgörande insatser och aktieägarna för deras  
finansiella stöd och uthållighet. Under 2009 kommer vi 
med oförändrad kraft föra bolaget mot nya utmaningar  
och framgångar.

Henri Bergstrand
Styrelseordförande

Det är ingen tvekan om att de dystra tongångar om den 
närmaste framtiden som finanskrisen utlöst ska tas på 
största allvar. Stora värden har gått förlorade och även om 
det ser en aning ljusare ut nu än tidigare i år, så vet ingen 
helt säkert när konjunkturen vänder upp igen. Ändå är 
det, från Obducats sida, svårt att inte hysa gott hopp om 
de kommande åren. Inte i naiv optimism, utan grundat i 
vår fasta övertygelse om nanoteknikens möjligheter. Det 
går redan att skönja en rad kommande teknikskiften, på 
vissa områden rena revolutioner, som storskalig använd-
ning av nanostrukturer kan bidra till. Nya lösningar och 
applikationsområden tillkommer ständigt. Med tanke 
på NIL-teknikens inneboende egenskaper, i synnerhet 
kostnadseffektivitet och volymkapacitet, ligger ett flertal 
av dessa marknadsnischer inspirerande nära för Obducats 
vidareutveckling.

Avgränsat fokus en nödvändighet
Med stor tillväxtpotential kommer dock ansvaret att inte 
gapa efter för mycket. Utan en tydlig handlingsplan för 
intern forskning och utveckling är risken stor att tappa 
mark inom Obducats spetskompetenser, gentemot såväl 
konkurrenter som marknad. Som ett litet företag med 
begränsade resurser är Obducat noga med att fokusera 
krafterna till de applikationsområden där NIL-tekniken 
bevisligen fungerar och har bäst förutsättningar att ligga  
i absolut framkant.

Industrialiseringen tar fysisk form 
Närmast för Obducat ligger nästa steg i omställningen  
till industriellt anpassad produktion. Med kunskaperna 
från framförallt Sindre®-maskinerna ute i produktionsledet 
är nu stunden kommen för Obducats första kommersi-
ella helautomatiserade maskin. Med den sätts en helt ny 
standard för produktionskapacitet för nanostrukturer, och 
den banar även väg för helautomatiserad produktionsut-
rustning inom andra applikationsområden. 

Frukten av lång och medveten satsning
Även om några av Obducats mest kritiska prövningar 
ligger framför oss, går det att se en röd tråd i verksamhe-
ten: kontinuitet och utveckling. Sedan bolaget anställde 
sina första medarbetare under senare hälften av 90-talet 
har utvecklingen följt en varsamt utstakad bana. Över 

Framförallt slutskedet av det gångna året har varit en prövningarnas tid för många branscher. Förvisso fortsätter utveck-

lingen av ny teknik i oförändrat hög takt, men likväl påverkas Obducats marknader av den pågående finanskrisen. Samtidigt 

som yttre faktorer gör prognoser för 2009 osäkra, är det glädjande att se en ihållande god trend för Obducat.

eTT åR i enLigheT MeD OBDUCATS  
LångSiKTigA STRATegi

StYRELSEoRDfÖRanDEn HaR oRDEt
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Fokus de kommande åren
Obducat arbetar med fokus på att skapa långsiktiga kund-
relationer och kommer även fortsättningsvis att prioritera 
applikationer som redan är i eller ligger nära industriali-
seringsfasen. Innovationskraft såväl ur ett tekniskt som 
kommersiellt perspektiv kommer att utgöra en viktig 
framgångsfaktor för att behålla vår marknadsledande 
position inom NIL-teknik. Därutöver fokuserar vi på en 
fortsatt effektiv patentstrategi i syfte att slå vakt om rätten 
till vår teknik och därmed de förväntade intäkter som den 
skapar. Vi förväntar oss att dessa prioriteringar skall leda 
till fler order från industriella kunder.

Att uppnå lönsamhet är det absoluta målet vilket vi 
skall uppnå genom bibehållet marknadsledarskap inom 
NIL-teknik, en effektiv och presterande organisation samt 
innovationsförmåga. Då vi har den industriella plattfor-
men för Sindre® på plats och kan skönja ett kommersiellt 
genombrott anser vi att förutsättningarna för fortsatt 
framgång idag ser bättre ut än någonsin. Sammanfatt-
ningsvis kan jag konstatera att vi går en mycket spännande 
framtid till mötes vilken jag hoppas du vill fortsätta att 
vara en del av genom ditt aktieägarskap.

Patrik Lundström
VD

2008 var ett år som för Obducat karaktäriserades av ökad 
tillväxt i orderingång, framförallt rörande våra NIL-system 
avsedda för massproduktion. Mot bakgrund av den fi-
nansiella krisen och lågkonjunkturen förändrades mark-
nadsförhållandena under andra halvåret vilket tydligt visat 
sig i en lägre orderingång under första halvåret 2009. Ett 
flertal tecken tyder på att en återhämtning kan förväntas 
under andra halvåret 2009 och på längre sikt bedöms inte 
de grundläggande drivkrafterna som skapar efterfrågan 
på Obducats produkter att ha påverkats i någon negativ 
utsträckning. 

Efterfrågan på energi- och miljövänlig 
teknik gynnar efterfrågan på NIL
Det är väldigt tydligt för oss att NIL-tekniken och dess 
möjligheter gynnas av flera parallella trender. De traditio-
nella drivkrafterna såsom ökad prestanda och funktionali-
tet samt reduktion av produktionskostnader utgör alltjämt 
centrala begrepp ur ett efterfrågeperspektiv. Därutöver 
drivs marknaden även av behov som ökad energi- och 
materialeffektivitet. I flera fall kan Obducats NIL-teknik 
tillföra väsentliga värden till våra kunder genom att möjlig-
göra ovan nämnda fördelar.   

Sindre®-plattformen är färdigställd
Med Sindre®-plattformen färdigställd är Obducat bättre 
positionerat än någonsin. Sindre® 400 är i första hand 
anpassat för LED-applikationen men samma system kan 
framöver även användas inom en rad andra applikationer 
såsom MEMS/NEMS och olika typer av sensorer. Vidare 
baseras Sindre® HDD på samma plattform vilket möjlig-
gör att tillkommande versioner av Sindre® kan utvecklas 
baserat på den nu framtagna plattformen. Detta rör exem-
pelvis applikationsområdet display i vilket även solcellstek-
nik ingår. Sammantaget bedömer vi att detta kommer att 
medföra en kortare utvecklingstid för kommande versio-
ner av Sindre®. 

KommEntaR fRån VERKStäLLanDE DiREKtÖREn

 2008 var Obducats finansiellt sett starkaste år hittills med en mer än fördubblad omsättning. Under inledningen av 2009 

har det helautomatiserade Sindre®-systemet färdigställts vilket nu innebär att den viktiga första industriella plattformen är 

klar för kommersiell introduktion. Världsekonomin står inför förväntad återhämtning från den senaste tidens finansiella kris 

och lågkonjunktur – en återhämtning där energihushållning och miljömedvetenhet prioriteras vilket är positivt för behovet 

av Obducats tekniker.

VåRT MåL ÄR inSTÄLLT På TiLLVÄXT  
OCh LÖnSAMheT 
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derna upppstår endast om den extra bolagsstämman den 
21 juli 2009 fattar erforderliga beslut om riktad emission. 
Antalet aktier kommer att ökas med högst 184 794 352 ak-
tier varav högst 3 878 308 aktier av serie A samt högst 180 
916 044 aktier av serie B. Vid fulltecknad emission ökar 
totalt antalet aktier från 335 954 523 till högst 520 748 
875. Erbjudandet motsvarar vid full teckning 55,0 procent 
av kapitalandelen och 56,07 procent av rösteandelen i bo-
laget. Antalet B-aktier och B-teckningsoptioner i bolaget 
kan därtill komma att öka som ett resultat av erläggande 
av garantiersättning till ENI. För mer information, se 
avsnittet ”Legala frågor och övrig information” på sida 80.

Kapitalökning och utspädningseffekter vid  
fullt utnyttjande av teckningsoptioner
Vid fullt utnyttjande av Obducats Teckningsoption 
2009/2011 tillkommer högst 46 198 588 aktier vilket 
motsvarar ett kapitaltillskott om högst MSEK 34,6. Vid 
fullt utnyttjande av Obducats Teckningsoption 2009/2012 
tillkommer högst 46 198 588 aktier av respektive serie 
vilket motsvarar ett kapitaltillskott om högst MSEK 41,6.

Under förutsättning att Erbjudandet presenterat i detta 
prospekt fulltecknas samt att såväl Obducats Teckningsop-
tion 2009/2011 som Obducats Teckningsoption 2009/2012 
utnyttjas till full teckning av aktier tillkommer högst 277 191 
518 aktier vilket motsvarar en utspädning på 82,5 procent 
av kapitalandelen och 84,1 procent av rösteandelen i bola-
get. Ytterligare utspädning kan därtill följa av erläggandet 
av garantiersättning till ENI i enlighet med nedanstående 
stycke.

Teckningsförbindelse och emissionsgaranti
ENI har, utan ersättning, förbundit sig att teckna sin 
företrädesrättsandel i emissionen. Vidare har ENI, mot 
garantiersättning, förbundit sig att – om emissionen inte 
skulle bli fulltecknad – teckna ytterligare högst 40 625 000 
B-units. Emissionen av B-units är således garanterad till 
cirka 90 procent.

Den avtalade garantiersättningen består av en kontant 
del och en del som utgörs av B-aktier och B-teckningsop-
tioner i Obducat. Den kontanta garantikostnaden uppgår 
till 4 680 000 kronor, motsvarande 7,2 procent av det 
garanterade beloppet. Den återstående delen består av  
11 607 142 B-aktier, 40 625 000 teckningsoptioner av serie 
2009/2011:B och 40 625 000 teckningsoptioner av serie 
2009/2012:B.

Emissionsgarantin är i sin helhet villkorad av att en 
extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut om att ge 
ut de ytterligare aktierna och teckningsoptionerna enligt 

Emission av units
Årstämman den 18 juni 2009 beslutade om nyemission 
av units – enligt de närmare villkor som fastställts av 
styrelsen inom ramen för stämmans beslut – innebär att 
aktiekapitalets ökas med högst SEK 18 479 435,20 från 
SEK 33 595 452,30 till högst SEK 52 074 887,50 genom 
emission av högst 46 198 588 units bestående av 184 794 
352 aktier, varav 3 878 308 A-aktier och 180 916 044 B-
aktier samt 46 198 588 teckningsoptioner 2009/2011 och 
46 198 588 teckningsoptioner 2009/2012. Båda tecknings-
optionsserierna avser 969 577 A-teckningsoptioner och 45 
229 011 B-teckningsoptioner.

Rätt att teckna units skall med företrädesrätt till-
komma bolagets aktieägare och innehavare av bolagets 
konvertibler 2008/2011 som på avstämningsdagen den  
10 juli 2009 var aktieägare respektive konvertibelinne-
havare i Obducat.

Innehavare av bolagets konvertibler 2008/2011 skall 
med anledning av erbjudandet, oaktat att konvertering 
inte verkställts, anses vara ägare till det antal A-aktier 
respektive B-aktier som innehavaren skulle ha erhållit om 
konvertering verkställts enligt gällande konverteringskurs, 
det vill säga SEK 1,65.

Erbjudandet
Innehav åtta (8) A-aktier berättigar till teckning av en (1) 
A-unit och innehav av åtta (8) B-aktier berättigar till teck-
ning av en (1) B-unit (”Erbjudandet”). 

Teckning kan enbart ske i units och således ej av ak-
tier eller teckningsoptioner var för sig. Teckningskurs för 
en unit är fastställd till SEK 1,60.

En (1) teckningsoption 2009/2011 berättigar till 
teckning av en (1) ny A- alternativt B-aktie i bolaget 
under tiden fram till och med den 28 februari 2011 till 
en teckningskurs om SEK 0,75. En (1) teckningsoption 
2009/2012 berättigar till teckning av en (1) ny A- alterna-
tivt B-aktie i bolaget under tiden fram till och med den  
31 december 2012 till en teckningskurs om SEK 0,90.  
För mer information om teckningsoptionerna, vänligen  
se avsnittet ”Villkor för Obducat AB:s (publ) tecknings-
optioner 2009/2011:[A/B] och 2009/2012:[A/B]” på  
sida 94.

Kapitalökning och utspädningseffekter
Kapitalökningen uppgår till MSEK 73,9. Genom emis-
sionen kommer bolaget vid full teckning att tillföras cirka 
MSEK 65,2 efter beräknade kostnader för emissionen  
och garantikostnaden om cirka MSEK 8,7. Garantikostna-

inBJUDan tiLL tEcKning aV UnitS BEStåEnDE aV aKtiER ocH tEcKningSoptionER

inBjUDAn TiLL TeCKning AV UniTS BeSTåenDe 
AV AKTieR OCh TeCKningSOPTiOneR
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ovan. Sådana beslut avses fattas vid en extra bolagsstämma 
tisdagen den 21 juli 2009. För mer information, se avsnit-
tet ”Legala frågor och övrig information” på sida 80.

Dokument som detta prospekt hänvisar till
Ett sammandrag över Obducatkoncernens finansiella 
information återfinns under avsnittet ”Utvald finansiell 
information” på sidorna 52–63. I detta avsnitt återges  
i sammanfattande form Obducatkoncernens tre senaste 
räkenskapsår 2006–2008 och det första kvartalet 2009.  
Räkenskaperna avseende första kvartalet 2009, som ej 
är reviderade, avser delårsrapporten för första kvartalet 
vilken återges i sin helhet på sidorna 52–63. Årsredovis-
ningar för 2006, 2007 och 2008 är granskade av bolagets 
revisorer. Delårsrapporten för 2009-03-31 är inte granskad 
av bolagetsrevisorer. Följande reviderade årsredovisningar 
införlivas via hänvisning till detta prospekt.

• Obducat ABs (publ) årsredovisning avseende 2008.
• Obducat ABs (publ) årsredovisning avseende 2007.
• Obducat ABs (publ) årsredovisning avseende 2006.

Dessa dokument är en del av detta dokument. Dokumen-

ten kan laddas ner från bolagets hemsida www.obducat.
com under ”Press & IR”, därefter underflikarna ”Inves-
tor relations” och ”Financial”, alternativt rekvireras från 
bolagets huvudkontor på telefonnummer 040-36 21 00. 
Originalen avseende dessa rapporter finns tillgängliga för 
inspektion på bolagets huvudkontor med adress Geijers-
gatan 2A, SE-201 25 Malmö.

Styrelsen i Obducat hänvisar i övrigt till redogörelsen 
i detta prospekt vilket upprättats av styrelsen i Obducat 
med anledning av detta erbjudande.

Styrelsens försäkran
Obducat styrelse är ansvarig för den information som 
lämnas i detta prospekt och har vidtagit alla rimliga försik-
tighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i doku-
mentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

Malmö den 9 juli 2009
Obducat AB (publ)
Styrelsen
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Obducat har under 2008 nått ett flertal kommersiella ge-
nombrott inom de applikationsområden bolaget fokuserar 
på; LED, HDD och displayer. Med en mer än fördubblad 
omsättning och orderingång under 2008 har industria-
liseringen av Obducats NIL-teknik tagit fart på allvar. 
Komponenter producerade med Obducats NIL-teknik 
ingår nu i en mängd olika elektronikprodukter som finns 
tillgängliga på marknaden idag. Med en installationsbas 
som närmar sig 100 NIL-system och ett flertal kunder 
som bedriver kommersiell tillverkning samt en stark 
patentportfölj anser sig bolaget välpositionerat inför den 
fortsatta kommersialiseringen. Obducat genomför därför 
en nyemission om MSEK 74 för att stärka bolagets möj-
ligheter till en fortsatt framgångsrik kommersialisering av 
Obducats produktportfölj. För att täcka rörelsekapitalbe-
hovet måste Obducat anskaffa MSEK 30 vilket utgör en 
del av den nyemission som föreslås i detta prospekt. Om 
inga eller väldigt få av Obducats aktieägare tecknar i emis-
sionen kommer garanten ENI att teckna värdepapper upp 
till ett belopp av MSEK 65. Om denna investerare inte 
skulle ha möjlighet att uppfylla sitt åtagande, vilket enligt 
Obducats bedöming är mycket osannolikt, finns alterna-
tiva handlingsplaner. I ett sådant läge kommer Obducat  
att försöka finansiera rörelsekapitalbehovet genom t ex  
en riktad emission, bankfinansiering. Det kan också leda 
till en reviderad strategi för Obducat och förmodligen 
också innebära en lägre investeringsnivå samt personal-
nedskärningar. 

Både de existerande och de potentiella industrikun-
dernas utvecklingsplaner visar på behovet av utökad 
produktionskapacitet under de kommande åren. Tids-
perspektivet och omfattningen av kommersialiseringen 
påverkas i det korta tidsperspektivet framförallt av kunder-
nas finansieringsmöjligheter. På lite längre sikt bedöms de 
grundläggande drivkrafterna som skapar efterfrågan på 
Obducats produkter vara opåverkade av den nuvarande 
finanskrisen. Obducat kommer fortsatt att prioritera kun-

BaKgRUnD ocH motiV

BAKgRUnD OCh MOTiV

Emissions- och garantikostnader
Emissions- och garantikostnader uppgår totalt till MSEK 
8,7 varav MSEK 4,0 avser emissionskostnader och MSEK 
4,7 avser garantikostnader.

KAPiTALAnVÄnDning

(mSEK)
Rörelsekapital 30
Applikationsanpassning av Sindre-plattform  10
Affärsutveckling 15
Organisation 5
etablering av lokala service & supportenheter  5
emissionskostnader 4
garantikostnader 5
Summa 74

der inom bolagets prioriterade applikationsområden och 
emissionslikviden kommer att användas i arbetet med att 
säkra ytterligare industriorders. 

Kapitaltillskottet kommer att användas för att driva 
affärsutvecklingen vidare inom de fokuserade applika-
tionsområden, HDD och displayer, samt, i syfte att adres-
sera den globala och förestående energiomställningen, att 
söka ytterligare kommersiella möjligheter inom områdena 
LED och solceller. 

Genom att bolaget tillförs ytterligare kapital kan det 
även möta flera olika kunders krav om uthållighet och 
handlingsberedskap, vilket är av särskild vikt i den nuva-
rande finansiella krisen. Härigenom förväntar sig Obducat 
också att målsättningen om en fortsatt marknadsledande 
position inom bolagets NIL-teknik kan upprätthållas inom 
NIL-teknik.   
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2003  |  Obducat erhåller utmärkelsen Super Small 
Technology Award på den välrenommerade internationella 
mässan Nano Tech i Tokyo och är det enda icke-japanska 
företag som belönas. Under året stiger offertvolymen 
konstant och flera kundprojekt inom områdena magnetisk 
minnesmedia och displayteknik tillkommer.

2004  |  En riktad emission om MSEK 13,2 genomförs 
till nanoteknikfonden H&A Lux Dac Nanotech och blir 
ett genombrott i fråga om att attrahera utländska insti-
tutionella ägare. Januaris extra bolagsstämma beslutar 
om en kontantemission av ett konvertibelt förlagslån om 
MSEK 50,4, riktad till bolagets befintliga aktieägare, samt 
en emission med kvittningsrätt om MSEK 17,7, riktad 
till innehavare av bolagets utgivna konvertibla förlagslån 
med förfall i maj 2004. Kapitaltillskottet används till att 
färdigställa utvecklingsarbetet med processer för mass-
produktionsutrustning, etablering av service och support, 
förstärkning av bolagets säljstyrka och till att förbättra 
kapaciteten inom forskning och utveckling.

2005  |  Genom en företrädesemission om MSEK 62,2 
kan Obducat fortsätta sin ambitiösa utvecklingsstrategi,
vilket banar väg för kompletterande uppfinningar och 
tekniska förbättringar. Uttalad målsättning att bli störst
på marknaden med NIL-teknik. En milstolpe under året 
är slutförandet av det grundläggande utvecklingsarbetet
med de två processerna IPS® och STU® vilka utgör 
basen för massproduktionskonceptet. I kombination 
med Soft Press®-tekniken utgör de en konkurrenskraftig 
totallösning för kunder som vill använda sig av NIL för 
massproduktion. Prototyperna för en produktplattform 
för elektronstrålekolumner färdigställs och säkerställer på 
så sätt en förbättrad prestanda för både EBR och SEM. 
Obducat ingick avtal med Samsung Electronics avseende 
leverans av stampers för användning vid utveckling av 
nästa generations optiska minnesmedieformat.

2006  |  Genombrottsorder på en NIL-maskin för 
massproduktion. Orderns betydelse förstärks av att den 
kommer från en betydelsefull industrikund med avsikt att 
öka sin produktionskapacitet för industriell massproduk-
tion. Samsung lanserar under 2006 en konsumentelektro-
nikprodukt innehållande komponenter som den aktuella 
industrikunden producerar, vilket stärker Obducats 
pågående industriella kundrelationer. Samarbetsprogram 
med Thomson kring EBR- och NIL-teknik etableras och 
avser tillverkning av teststampers för utveckling av ett nytt 
optiskt minnesmedieformat. Obducat ingår ett samarbets-
avtal med Canon Marketing Japan om att marknadsföra 
Obducats produkter på den japanska marknaden. Över-

Associationsform m m
Moderbolaget grundades i Sverige och registrerades hos 
Patent- och registreringsverket den 20 november 1989 och 
har sedan detta datum bedrivit verksamhet under firma 
Obducat AB (publ). Bolaget är publikt (publ). Bolagets 
stiftare är Svenska Standardbolag AB genom Sören Thun-
ström. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier 
och andelar i bolag, företrädesvis verksamma inom om-
rådet mikrostrukturer, samt därmed förenlig verksamhet. 
Obducat etablerades som ett aktiebolag och bedriver verk-
samheten under denna associationsform, vilken regleras av 
Aktiebolagslagen (2005:551). Obducats organisationsnum-
mer är 556378-5632. Styrelsens säte är Malmö kommun. 
Huvudkontorets adress är: Obducat AB (publ), Box 580, 
SE-201 25 Malmö. Besöksadress är Geijersgatan 2A.

Historisk utveckling
Nedan presenteras en kortfattad sammanfattning av  
Obducats historiska utveckling under åren 1989–2009.
Beskrivningen gör inga anspråk på att vara heltäckande.

1989  |  Obducat grundas av Henri Bergstrand och Len-
nart Olsson. Målsättningen är att förenkla tekniken för
framställning av matriser vid tillverkning av CD-skivor.

1997  |  Obducataktien introduceras på Innovations-
marknaden i samband med en nyemission om MSEK 12.

1999  |  Aktien noteras på NGM Equity med stort 
gensvar och många aktieägare till följd. Obducat förvärvar 
nanoimprinttekniken för massproduktion av nanostruktu-
rer från forskare vid Lunds tekniska högskola.

2000  |  EBR-tekniken vidareutvecklas samtidigt som 
insatserna koncentreras på att anpassa tekniken till nästa 
generations hårddiskar. Första NIL-maskinen säljs. Order 
på ett svepelektronmikroskop från en av Europas ledande 
tillverkare av elektroniska komponenter för bilindustrin.

2001  |  Ökad försäljning av svepelektronmikroskop.  
Fyra försäljningar av NIL-maskiner äger rum under hös-
ten. Ytterligare patent inlämnas inom NIL-området.

2002  |  Utvecklingen inom kärnområdena NIL och 
EBR går framåt och försäljningen ökar. En av världens 
ledande halvledartillverkare köper NIL-utrustning från 
Obducat. Två order från Asien på NIL-maskiner, en till 
National Taiwan University och en till National University 
of  Singapore.

CenTRAL inFORMATiOn OM OBDUCAT
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Obducat EuroAsia IC Industry Award i kategorin Micro-
NanoSystems Innovation för sitt massproduktionsanpas-
sade litografisystem Sindre®.

2009  |  Obducat blir i februari deltagare i det EU-finan-
sierade projektet TERAMAGSTOR, som har till uppgift 
att utveckla teknikplattformen för nästa generations 
magnetiska minnesmedia, med en minnesdensitet högre 
än 1 terabit per kvadrattum (1 Tbit/in2). Bland övriga del-
tagare finns viktiga samarbetspartners för Obducat, som 
STMicroelectronics och FHR Anlagenbau, samt ett flertal 
välrenommerade universitet. Projektet löper över tre år 
och har en total budget på MEUR 5.

I maj 2009 föreslår Obducat den i prospektet be-
skrivna nyemissionen. Emissionen av B-units är garante-
rad till 90 procent. Den 3 juli 2009 kallar Obducat till extra 
bolagsstämma att hållas den 21 juli 2009. Syftet med den 
extra bolagsstämman är att fatta erforderliga beslut om att 
ge ut ytterligare aktier och teckningsoptioner med anled-
ning av emissionsgarantin. Emissionsgarantin är således 
villkorad av godkännande på den extra bolagsstämman.

Även om Obducats framsteg varit många under åren 
så finns det exempel på motgångar. Projektet med våtets-
ning (EFAACE) i början av detta decennium nådde inte 
industrialiseringen till följd av tekniska svårigheter. I övrigt 
kan också nämnas att flera utvecklingssteg tagit längre tid 
jämfört med den ursprungliga tidsplanen.

Rörelsekapital
Bolagets rörelsekapital per den 30 april 2009 uppgick  
till MSEK 34,4 och likvida medel uppgick vid samma 
tidpunkt till MSEK 20,4. Det befintliga rörelsekapitalet  
är enligt bolagets bedömning ej tillräckligt för att täcka  
de aktuella behoven under den närmaste tolvmånaders- 
perioden. Bolaget bedömer att det uppstår brist på rörelse-
kapital i april 2010. För att täcka rörelsekapitalbehovet 
måste Obducat anskaffa MSEK 30 vilket utgör en del av  
den nyemission som föreslås i detta prospekt. Om inga  
eller väldigt få av Obducats aktieägare tecknar i emissio-
nen kommer garanten ENI att teckna värdepapper upp  
till ett belopp av MSEK 65. Om denna investerare inte 
skulle ha möjlighet att uppfylla sitt åtagande, vilket enligt 
Obducats bedöming är mycket osannolikt, finns alterna-
tiva handlingsplaner. I ett sådant läge kommer Obducat  
att försöka finansiera rörelsekapitalbehovet genom t ex  
en riktad emission, bankfinansiering. Det kan också leda 
till en reviderad strategi för Obducat och förmodligen 
också innebära en lägre investeringsnivå samt personal-
nedskärningar. 

enskommelsen med Canon Marketing Japan omfattar även 
en ömsesidig avsiktsförklaring att upprätta ett distributörs-
avtal. Produktplattformen för EBR och SEM stärks med 
lanseringen av en ny elektronstrålekolumn. I samband 
med lanseringen kommer första ordern på den nya 
SEM- produkten Apollo, från Imperial College i London. 
Genom en riktad emission tillförs bolaget MSEK 28,0.

2007  |  Året inleds med lanseringen av HVM-maskinen 
Sindre®, huvudprodukten i Obducats massproduktions-
system. Vid samma tidpunkt kompletteras samarbets-
avtalet med tecknandet av ett distributörsavtal mellan 
Canon Marketing Japan och Obducat. I april inkommer 
en NIL-order från STMicroelectronics, en av världens 
absolut största halvledartillverkare, som del i ett samarbete 
kring bio- och hybridkomponenter. Genom konvertering 
av skuldebrev och optionsinlösen tillförs bolaget i april 
totalt MSEK 91,8. I juni erhålls en order avseende ett 
Sindre® 60-system från världsledande Epistar. Amerikan-
ska patentverket beviljar i september ett patent rörande 
Obducats teknik inom elektronstrålelitografi (EBR) och 
rör applikationsområdet hårddiskar, mer specifikt en 
exponeringsstrategi som möjliggör förbättrade stampers 
med mönster för nästa generation hårddiskteknik, pattern 
media.

2008  |  Order från DSI (Data Storage Institute) i  
Singapore, ett av världens ledande FoU-center inom  
informations- och datalagring. Ordern avser ett Eitre®  
6 HDD-system, ett kundanpassat NIL-system för  
forskning och utveckling av kommande generationer  
minnesmedia relaterad till hårddiskar. Ordervärde ca  
MSEK 4. I april erhåller Obducat och Canon MJ de 
två första gemensamma NIL-orderna i Japan. Den ena 
ordern omfattar ett halvautomatiskt Sindre®-system för 
produktion av LED-komponenter, den andra ordern ett 
utvecklingssystem inom displayer. Ordervärdet uppgick 
till ca MSEK 10. Ett avtal tecknas i april med en ledande 
global tillverkare av hårddisksubstrat avseende mass-
produktionssystemet Sindre® HDD (Hard Disk Drive). 
Avtalet innebär starten för ett samarbete som ska leda 
fram till leverans av ett kundanpassat produktionsfärdigt 
Sindre® HDD-system. Ordervärdet till slutkund uppgår till 
MSEK 36, med marginal Obducats största order någon-
sin. Avtalet innehåller en option för slutkunden att köpa 
ytterligare ett Sindre® HDD-system såväl som ett EBR-
system till ett preliminärt slutkundsvärde om ytterligare 
MSEK 30. Under tredje kvartalet erhöll Obducat en order 
uppgående till MSEK 22,5 från Taiwanbaserade Luxtaltek 
Corporation. Ordern gällde ett Sindre® 400-system för 
massproduktion av fotoniska kristaller i lysdioder, samt ett 
Sindre® 60-system. Det tecknades också ett avtal omfat-
tande förbrukningsmaterial med ett potentiellt värde upp 
till MSEK 80 under en 3–5-årsperiod. I oktober tilldelas 

cEntRaL infoRmation om oBDUcat
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Intressekonflikter i emissionen
Vid upprättande av detta prospekt har STRICT Corporate 
Finance AB agerat rådgivare till bolagets styrelse. Bolaget 
har anlitat Thenberg & Kinde Fondkommission AB för 
administrationen av den emission som presenteras i detta 
prospekt. Vare sig STRICT Corporate Finance AB eller 
Thenberg & Kinde Fondkommission AB äger några aktier 
i Obducat eller har för avsikt att teckna aktier i emissio-
nen. Såväl STRICT Corporate Finance AB som Thenberg 
& Kinde Fondkommission AB är auktoriserade värdepap-
persbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

egeT KAPiTAL OCh SKULDSÄTT-
ning 30 APRiL 2009 (KSeK)
Kortfristiga skulder 29 938
mot garanti eller borgen 1 539*

mot säkerhet         960

Utan garanti/borgen eller säkerhet 27 439

Långfristiga skulder    59 781
mot garanti eller borgen 0

mot säkerhet 8 024

Utan garanti/borgen eller säkerhet                51 757

Eget kapital 42 337
aktiekapital 33 595

Övrigt tillskjutet kapital 264 733

Reserver - 2 530

Balanserade vinstmedel inkl årets resultat           -253 461

neTTOSKULDSÄTTning (KSeK)
Kassa  3 142

Likvida medel 17 208

Lätt realiserbara värdepapper 0

Likviditet 20 350

Kortfristiga fordringar  0

Kortfristiga bankskulder  2 078

Kortfristig del av långfristiga skulder 0

andra kortfristiga skulder  960

Kortfristiga skulder  3 038

Netto kortfristig skuldsättning -17 312

Långfristiga banklån  6 931

Emitterade obligationer 51 757

andra långfristiga lån 1 093

Långfristig skuldsättning 59 781

Nettoskuldsättning 42 469

Eget kapital och skuldsättning
Per 30 april 2009 hade koncernen ett eget kapital om 
MSEK 42,3 samt MSEK 89,7 i totala skulder. Av dessa 
skulder är MSEK 9,0  täckta av säkerheter varav MSEK 
2,1 utgjordes av företagsinteckningar och MSEK 6,9 
utgjordes av fastighetsinteckningar. Per den 30 april 2009 
hade koncernen beviljade krediter om MSEK 2,3 varav 
MSEK 2,1 var utnyttjat. Från och med den 1 maj 2009 
fram till och med tidpunkten för detta prospekts inläm-
nande till Finansinspektionen (den 18 juni 2009)  
har, förutom denna periods resultat, inga väsentliga 
förändringar skett som påverkat det egna kapitalet eller 
skuldsättningen.

* moderbolagsborgen till förmån för obducat technologies aB avseende lån.
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vare i bolaget erhåller en (1) uniträtt för en (1) enligt ovan 
innehavd aktie. För teckning av en (1) unit erfordras åtta 
(8) uniträtter. Uniträtter för teckning av units innehållande 
aktier av serie A kommer att benämnas SR1 i VP-systemet 
och uniträtter för teckning av units innehållande aktier av 
serie B kommer att benämnas UR. 

Teckningstid
Teckning av units skall ske under perioden från och med 
den 15 juli 2009 till och med den 11 augusti 2009. Bola-
gets styrelse skall dock ha rätt att förlänga teckningstiden. 
Informationstidpunkten för när en eventuell förlängning 
senast kan meddelas är den 11 augusti 2009. Vid en 
eventuell förlängning är dock informationstidpunkten 
den sista dagen för (den förlängda) teckningstiden. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga 
och förlorar därmed sitt värde. Euroclear kommer efter 
teckningstiden utgång att boka bort outnyttjade uniträtter 
från berörda VP-konton utan särskild avisering.  

Antal units som omfattas av erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 46 198 588 units bestående av 
184 794 352 aktier, varav 3 878 308 A-aktier och  
180 916 044 B-aktier, samt 46 198 588 teckningsoptioner 
2009/2011 och 46 198 588 teckningsoptioner 2009/2012. 
Antalet erbjudna units kan komma att justeras marginellt 
på grund av avrundning i samband med allokering av 
uniträtterna. Båda teckningsoptionsserierna avser 969 577 
A-teckningsoptioner och 45 229 011 B-teckningsoptioner.

Information om teckningsoptioner
En (1) teckningsoption 2009/2011 berättigar till teckning 
av en (1) ny A- alternativt B-aktie i bolaget under tiden 
fram till och med den 28 februari 2011 till en tecknings-
kurs om SEK 0,75. 

En (1) teckningsoption 2009/2012 berättigar till 
teckning av en (1) ny A- alternativt B-aktie i bolaget under 
tiden fram till och med den 31 december 2012 till en teck-
ningskurs om SEK 0,90. 

För mer information om teckningsoptionerna, vänli-
gen se avsnittet ”Villkor för Obducat AB:s (publ) teck-
ningsoptioner 2009/2011:[A/B] och 2009/2012:[A/B]” 
på sida 94.

Teckningsoptionerna av respektive serie kommer att 
genom Euroclears försorg registreras i VP-systemet och 
B-teckningsoptionerna av respektive serie kommer att 
upptas till handel på NGM Equity. A-teckningsoptionerna 
av respektive serie kommer ej att upptas till handel. Se 
vidare nedan under rubriken ”Upptagande till handel”.

Företrädesrätt till teckning
Rätt att teckna units i Erbjudandet skall med företrädesrätt 
tillkomma bolagets aktieägare och innehavare av bolagets 
konvertibler 2008/2011. Innehavare av bolagets konver-
tibler 2008/2011 skall med anledning av erbjudandet, 
oaktat att konvertering inte verkställts, anses vara ägare 
till det antal A-aktier respektive B-aktier som innehavaren 
skulle ha erhållit om konvertering verkställts enligt gäl-
lande konverteringskurs, det vill säga SEK 1,65.

Erbjudandet
Innehav av åtta (8) A-aktier berättigar till teckning av en 
(1) A-unit och innehav av åtta (8) B-aktier berättigar till 
teckning av en (1) B-unit (”Erbjudandet”). Teckning kan 
enbart ske i units och således ej av aktier eller tecknings-
optioner var för sig.

Units
Två slags units utges i Erbjudandet, A-units och B-units. 
En A-unit består av fyra (4) A-aktier, en (1) A-teck-
ningsoption 2009/2011 och en (1) A-teckningsoption 
2009/2012. En B-unit består av fyra (4) B-aktier, en (1) 
B-teckningsoption 2009/2011 och en (1) B-teckningsop-
tion 2009/2012. A-units kommer ha benämningen SR2 
i VP-systemet och B-units benämningen BTU (Betald 
Tecknad Unit).  

A-teckningsoptioner berättigar till teckning av A-
aktier och B-teckningsoptioner berättigar till teckning 
av B-aktier. Se vidare nedan under rubriken ”Informa-
tion om teckningsoptioner” samt ”Villkor för Obducat 
AB:s (publ) teckningsoptioner 2009/2011:[A/B] och 
2009/2012:[A/B]” på sida 94.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) 
för fastställande av vilka som erhåller rätt att teckna units 
i erbjudandet är den 10 juli 2009. Sista dag för handel i 
bolagets aktier och konvertibler 2008/2011 inklusive rätt 
till deltagande i erbjudandet är den 7 juli 2009. Aktierna 
handlas exklusive rätt till deltagande i erbjudandet från 
och med den 8 juli 2009.

Teckningskurs
Teckningskurs är SEK 1,60 per unit. Courtage utgår ej. 

Uniträtter
Rätten att teckna units i erbjudandet utövas med stöd av 
så kallade uniträtter. Den som på avstämningsdagen är 
registrerad som aktieägare och/eller konvertibelinneha-
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Förvaltarregistrerade aktieägare och konvertibel- 
innehavare
Aktieägare vars innehav av aktier i Obducat är förvaltar-
registrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken 
emissionsredovisning, prospektet eller särskild anmäl-
ningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i 
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av uniträtter
Teckning med stöd av uniträtt sker genom kontant 
betalning senast den 11 augusti 2009. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetal-
ningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till 
den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbe-
talningsavin användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej 
användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat 
antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den 
särskilda anmälningssedeln användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på 
anmälningssedeln uppge det antal units som denne teck-
nar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som 
skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av 
inbetalningsavin. Den förtrycka inbetalningsavin från Euroclear 
skall i detta fall inte användas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsse-
del kan erhållas från Thenberg & Kinde Fondkommission 
AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälnings-
sedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas 
på nedanstående adress och vara Thenberg & Kinde 
Fondkommission AB tillhanda senast klockan 17.00 den 
11 augusti 2009. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälnings-
sedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beak-
tas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas 
utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Ärende: Obducat
Box 2108
SE-403 12 Göteborg
Besöksadress: Västra Hamngatan 19
Telefon: 031-745 50 00
Telefax: 031-711 22 31

Metod för att fastställa teckningskursen
Årsstämman den 18 juni 2009 beslutade att bemyndiga 
styrelsen att fastställa de närmare villkoren för erbjudandet. 
Teckningskursen fastställdes således med stöd av årsstäm-
mans bemyndigande av bolagets styrelse den18 juni 2009. 

Utgångspunkten för fastställande av teckningskursen 
har varit bolagets aktiekurs vid tidpunkten för styrelsens 
beslut med hänsyn taget bland annat till bedömd nödvän-
dig rabatt. Huvudanledningen till att en rabatt lämnas i 
förhållande till aktiekursen är att styrelsen vill undvika att 
teckningskursen i erbjudandet överstiger bolagets aktie-
kurs som ett resultat av t.ex. en kraftig nedgång i aktie-
kursen. Hänsyn har också tagits till att det bedömts som 
positivt om de uniträtter som omfattas av erbjudandet får 
ett tillräckligt stort värde, då detta bedöms underlätta en 
aktiv handel i uniträtterna vilket gynnar förutsättningarna 
för en framgångsrik nyemission. 

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter (UR) för teckning av BTU som 
innefattar aktier av serie B kommer att ske på NGM  
Equity under perioden från och med den 15 juli 2009 
till och med den 6 augusti 2009. Handel kommer dock 
inte att ske med uniträtter (SR1) för teckning av units 
innehållande aktier av serie A. Värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och 
försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja 
uniträtter skall därför vända sig till sin bank eller fond-
kommissionär. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning i 
emissionen måste säljas senast den 6 augusti 2009 eller 
användas för teckning av units senast den 11 augusti 
2009 för att inte bli ogiltiga och därmed förlora sitt värde. 
Euroclear kommer efter teckningstidens utgång att boka 
bort outnyttjade uniträtter från berörda VP-konton. Ingen 
VP-avi utsänds till berörda aktieägare i samband härmed.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare och konvertibelinnehavare
De aktieägare och konvertibelinnehavare, eller företrädare 
för aktieägare och konvertibelinnehavare, som på ovan 
nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear 
för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning, inbetalningsavi, särskild anmäl-
ningssedel och prospekt. Av den förtryckta emissionsre-
dovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträt-
ter och det hela antal units som kan tecknas. Den som är 
upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda 
förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte nå-
gon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi 
som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares 
VP-konto utsändes ej.
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tive teckningsoptionerna komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att 
understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ur-
sprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att  
få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare och konvertibelinnehavare bosatta utanför Sve-
rige (avser dock ej aktieägare och konvertibelinnehavare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, 
Australien) vilka äger rätt att teckna units i erbjudandet, 
kan vända sig till Thenberg & Kinde Fondkommission AB 
på telefon enligt ovan för information om teckning och 
betalning i erbjudandet.

Betalda och tecknade units
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankda-
gar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi 
med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade 
units (”BTU”) skett på respektive tecknares VP-konto. 
De A-aktieägare och innehavare av bolagets konvertibler 
2008/2011 som berättigar till konvertering av aktier av 
serie A kommer vid teckning av A-aktier att erhålla SR2, 
vilket är motsvarigheten till BTU i VP-systemet. Så snart 
emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas 
ske i slutet av augusti 2009, ombokas BTU och SR2 till 
aktier respektive teckningsoptioner utan särskild avisering 
från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information att tillhandahållas 
av respektive förvaltare.

Handel i BTU
Handel i BTU avseende B-aktier kommer att ske på NGM 
Equity från och med den 15 juli 2009 till och med att 
emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas 
ske i slutet av augusti 2009.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter det att teckningstiden avslutats och 
senast omkring den 18 augusti 2009 kommer bolaget att 
offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörande 
sker genom pressmeddelande.

Upptagande till handel
De nyemitterade B-aktierna och B-teckningsoptionerna 
av respektive serie kommer att upptas till handel på NGM 
Equity, förutsatt att kraven härför kan uppfyllas, efter det 
att emissionen registrerats hos Bolagsverket och efter det 
att BTU omvandlats till vanliga B-aktier, vilket beräk-
nas ske i slutet av augusti 2009. Handeln sker i NGM:s 
elektroniska handelssystem och kan följas på bland annat 
www.ngm.se under fliken ”Kurser” samt på de ledande 
affärstidningarnas sidor för börskurser under ”NGM 
Equity”. Obducat-aktiens kortnamn är OBDU. 

Teckning utan stöd av uniträtter
Teckning av units utan stöd av uniträtter skall ske un-
der samma period som teckning av units med stöd av 
uniträtter, det vill säga från och med den 15 juli 2009 till 
och med den 11 augusti 2009. Intresseanmälan att teckna 
aktier utan företrädesrätt skall göras på ”Anmälningssedel 
utan företrädesrätt” som ifylls, undertecknas och skickas 
eller lämnas in till Thenberg & Kinde Fondkommision 
AB på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i 
samband med anmälan om teckning av units utan stöd av 
uniträtter, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. 
Anmälningssedel kan beställas från Thenberg & Kinde 
Fondkommision AB via telefon.

Det lägsta antal units som intresserade kan anmäla  
för teckning utan stöd av uniträtter är 3 000 units, d v s  
ett likvidbelopp om SEK 4 800.

Anmälningssedel utan företräde skall vara Thenberg 
& Kinde Fondkommission AB tillhanda senast klockan 
17.00 den 11 augusti 2009. Det är endast tillåtet att in-
sända en (1) anmälningssedel utan företrädesrätt. I det fall 
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den 
sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan 
är bindande.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av uniträtter
A-units som inte tecknas med primär företrädesrätt skall 
inte utges. B-units som inte tecknas med primär före-
trädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare och konver-
tibelinnehavare till teckning (subsidiär teckningsrätt). 
Om inte sålunda erbjudna units räcker för den teckning 
som sker med subsidiär företrädesrätt, skall dessa units 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier 
de förut äger eller, såvitt avser konvertibelinnehavare, det 
antal aktier som konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit 
om konvertering verkställts enligt den konverteringskurs 
som anges ovan, och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. Eventuella återstående units skall fördelas mellan 
övriga tecknare, varvid, i förekommande fall, personer 
som i förväg åtagit sig att teckna units i emissionen skall 
ges prioritet att erhålla tilldelning i förhållande till gjorda 
åtaganden.

Besked om tilldelning vid teckning utan uniträtter
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan 
uniträtter lämnas genom översändande av tilldelningsbe-
sked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas se-
nast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsno-
tan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit 
tilldelning. Avräkningsnotor beräknas utsändas i början av 
vecka 34. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske 
med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser 
eller i vissa fall helt utebli. Om teckningstiden förlängs 
flyttas tiden för besked om tilldelning fram i motsvarande 
antal dagar. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna respek-
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Eventuell start av informell handel i aktier respektive teck-
ningsoptioner där aktieägare eller intresserade investerare 
ej meddelats besked om tilldelning och/eller där aktierna 
respektive teckningsoptionerna ännu inte registrerats i 
VP-systemet, sker helt och hållet utanför bolagets ansvar 
och kontroll.

Rätt till utdelning
De aktier som emitteras i erbjudandet berättigar till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att de nya 
aktierna införts i bolagets aktiebok, dock senast för 
räkenskapsåret 2009. De aktier som kan tecknas med stöd 
av de teckningsoptioner av respektive serie som emit-
teras i erbjudandet berättigar till utdelning i enlighet med 
bestämmelserna i de fullständiga villkoren för tecknings-
optionerna som återfinns i avsnittet ”Villkor för Obducat 
AB:s (publ) teckningsoptioner 2009/2011:[A/B] och 
2009/2012:[A/B]” på sida 94.

Ansvar för samordning av erbjudandet
Bolaget har anlitat Thenberg & Kinde Fondkommission 
AB för administrationen av erbjudandet. Thenberg & 
Kinde Fondkommission AB är ett av Finansinspektionen 
auktoriserat värdepappersbolag och har adress Västra 
Hamngatan 19, Box 2108, SE- 403 12 Göteborg.
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infoRmation om DE VäRDEpappER Som EmittERaS

Grund för emissionen
Emissionen grundar sig på beslut på årsstämman den 18 
juni 2009. Baserat på bemyndigande från denna stämma 
beslutade styrelsen om de detaljerade villkoren för ny-
emissonen samma dag. Så snart samtliga emissionslikvider 
till fullo inkommit kommer emissionen att registreras hos 
Bolagsverket. Därefter registreras de nya aktierna och 
teckningsoptionerna i Euroclear-systemet och distribueras 
till de tecknande placerarnas VP-konton och/eller depåer.

Uppköpserbjudanden och budplikt
Bolagets aktier har under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret ej varit föremål för offentligt uppköps-
erbjudande. Aktierna är ej föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt. 

Källskatt
Obducat påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt  
på eventuella inkomster av aktierna.

Kontroll
Baserat på röstetal är bolagets två största aktieägare  
European Nano Invest AB samt Henri Bergstrand (in-
klusive familj och bolag). Dessa två parters aktieinnehav 
motsvarar tillsammans 15,5 procent av det totala antalet 
röster i bolaget. Förutom dessa två ägare är bolagets ak-
tieägarstock mycket fragmenterad. Mot bakgrund av detta 
kan dessa ägare ha en betydande makt på bolagsstäm-
mor. Den kontroll som finns för att denna position inte 
missbrukas är att Obducat genom bolagets styrelse lägger 
fram förslag om beslut på bolagsstämmor och att styrelsen 
utses av bolagsstämma i enlighet med förslag från bolagets 
valberedning.

ISIN-koder, lagstiftning, valuta 
och registrering hos Euroclear
De aktier och teckningsoptioner som omfattas av erbju-
dandet kommer att emitteras i enlighet med svensk lag-
stiftning och de kommer att vara denominerade i svenska 
kronor. Vidare kommer aktierna och teckningsoptionerna 
att registreras på person och utfärdas i elektroniskt format 
genom Euroclear-systemet. ISIN-koden för bolagets B-
aktier är SE0000514705. Obducats B-aktie (men inte A-ak-
tien) är upptagen till handel på NGM Equity och dess s k 
kortnamn är OBDU. Handelsposten är 2 000 aktier. ISIN-
koder för teckningsoption 2009/2011 är SE0002908970 
för serie A och SE0002908996 för serie B. För tecknings-
option 2009/2012 är ISIN-koden SE0002908988 för serie 
A och SE0002909002 för serie B. Teckningsoption av serie 
B kommer att upptas till handel på NGM Equity (under de 
förutsättningar som anges på sida 30). Kontoförande insti-
tut är Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Regerings-
gatan 65, SE-103 97 Stockholm.

Rättigheter och begränsningar
Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter den 
årsstämma som hålls året efter att aktierna tecknas. De 
aktier som emitteras i erbjudandet berättigar till vinstutdel-
ning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts 
i bolagets aktiebok, dock senast för räkenskapsåret 2009. 
De aktier som kan tecknas med stöd av de tecknings-
optioner av respektive serie som emitteras i erbjudandet 
berättigar till utdelning i enlighet med bestämmelserna 
i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som 
återfinns i avsnittet ”Villkor för Obducat AB:s (publ) teck-
ningsoptioner 2009/2011:[A/B] och 2009/2012:[A/B]” 
på sid 94. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av 
Euroclear. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets 
tillgångar och vinster. Aktier av serie A medför rätt till tio 
(10) röster per aktie och aktier av serie B medför rätt till 
en (1) röst per aktie. Innehavare av aktier har företrädes-
rätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten 
kan dock förekomma. I händelse av eventuell likvidation, 
inlösen eller konvertering har samtliga aktier samma 
prioritet.

inFORMATiOn OM De VÄRDePAPPeR  
SOM eMiTTeRAS
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LED – ljuset från framtiden
Ett område som absolut får sitt genomslag snart är an-
vändningen av dioder. Redan idag syns förvisso varianter i 
cykellampor och bilstrålkastare, men även på hushållssidan 
kommer nyutvecklingen starkt. En bidragande faktor är de 
direkt tidsbestämda marknaderna i exempelvis Australien, 
Kalifornien och inom EU. Inom några få år träder där 
in lagstiftning som förbjuder konventionella glödlampor, 
och fler länder lär följa. Ljuskällor som OLED (Organic 
Light Emitting Diode) och LED kan på ett förbluffande 
sätt kombinera ljusstyrka och energisnålhet med minimal 
materialåtgång såväl som en väsentligen bättre miljöprofil 
då ämnen som kvicksilver inte finns i produkten.

Utvecklingen skyndar långsamt
Det är lätt att få intrycket att nanotekniken är ett hastigt 
uppkommet område inom tekniken, men så är inte fallet. 
I likhet med alla paradigmskiften går det ofta lång tid med 
förhållandevis små framsteg i väntan på att närliggande 
vetenskaper ligger i fas. Exempelvis måste analysmetoder-
na vara tillräckligt exakta för att avgöra om reproduktio-
nen av ett mönster i nanostorlek är fullgott eller inte. Först 
då kan en vidareutveckling komma till stånd. På samma 
sätt kan man blicka framåt och uppskatta när nya tekniker 
kan bli aktuella. Om frontlinjen för industriellt hanterliga 
dimensioner fortsätter att pressas nedåt i samma takt som 
senare decenniers utveckling, bedöms ytterligare tekniska 
landvinningar ske inom de närmaste åren. 

Utvecklingen inskränker sig ingalunda bara till elektronik-
utrustning – snarare ligger den slitna frasen ”endast fanta-
sin sätter gränserna” kittlande nära. Listan på nästa sida är 
ett axplock av olika framtida nanotekniska applikationer. 
Superlativen om nanoteknikens enorma möjligheter kan 
måhända redan te sig slitna, men av allt att döma är att 
de är här för att stanna. Först och främst handlar det om 
den rena tekniska kapaciteten att kunna framställa extremt 
små och samtidigt exakta komponenter, ett område inom 
vilket det hänt väldigt mycket på relativt kort tid. En an-
nan, minst lika viktig aspekt är möjligheten att kontrollera 
och analysera material i den här storleksordningen. Just 
förmågan att kunna studera ytterst små strukturer har ökat 
kunskapen om naturens många finesser på detta område 
(några omnämns på högra sidan), i många fall resultatet 
av evolutionär finslipning under miljontals år. Genom 
att härma naturen, så kallad biomimetik, har människan 
hittat genvägar till ett flertal geniala lösningar på vitt skilda 
problem. Några välkända exempel är kardborrebandet och 
elitsimmarnas ”hajdräkter”, och betydligt fler innovationer 
med naturen som förebild har kommit eller är på väg. 

Material och teknik i skön förening
På den mer traditionella teknikfronten saknas inte hel-
ler smått exotiska landvinningar. Bland annat gör den 
extrema litenheten att skapade strukturer i nanometerstor-
lek förändrar själva materialets egenskaper och på så sätt 
öppnar för nya tekniska lösningar. Ett sådant fenomen, 
jättemagnetoresistansen, banade till exempel väg för den 
idag rådande hårddisktekniken. 
 

Dagens stora upptäckter sker i minsta möjliga format. en formlig explosion är att vänta, av såväl applikationer som faktisk 

tillverkning av produkter som bygger på nanotekniska lösningar i en eller annan form. Än så länge är relativt lite tillgängligt 

i konsumentledet, men intresset och aktiviteten bland marknadsledande producenter inom en mängd branscher skvallrar 

om en kommande tidvattenvåg av ny teknik. 

MARKnADen FÖR nAnOTeKnOLOgi 

maRKnaDEn fÖR nanotEKnoLogi
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maRKnaDEn fÖR nanotEKnoLogi

AXPLOCK AV MÖjLigA (OCh SnART  
FÖReKOMMAnDe) nAnOTeKniSKA  
APPLiKATiOneR

•	 Fönsterglas
 – Gardinfunktion direkt i glaset
 – Omvandling av ljus till elektricitet
•	 Bilglas
 – Vindrutetorkarlösa bilar (rutor med ”gåseffekt”)
 – Repsäkra glas
 – Imfri insida
•	 Textilier
 – Fläcksäkra
 – Temperaturhållande
 – Diverse elektroniska finesser inkorporerade 
  i tyget
•	 Papper
 – Tidningar bestående av en enda, 
  realtidsuppdaterad sida
 – Böcker stora som en fusklapp
•	 Batterier	och	bränsleceller
 – Högeffektiva miniatyrmotorer som verkar 
  enskilt eller i grupp
 – Bränslesnålare fordon och hybriddrifter
•	 Byggnadsteknik
 – Förbättrad isolering
 – Energiackumulerande ytor
•	 Solceller
 – Ytförstoring och effektivitetshöjning
 – Kraftigt reducerad materialåtgång
•	 Bakteriebekämpning
 – Desinficering av sjukhusutrustning
 – Förhöjd sanitet i toaletter och våtutrymmen
 – Hygieniska offentliga greppytor (kundvagnar, 
  ledstänger, dörrhandtag)
•	 Medicinska	framsteg
 – Ny typ av (och princip för) hörapparater
 – Smärtlindring
 – Lab-on-a-chip (analysstationer i miniformat  
  med förmåga att detaljanalysera extremt små  
  volymer vätska)
 – Cancermedicinering (bygger på precis dosering 
  på exakt rätt plats)
•	 Ljusalstring
 – Massiv energibesparing
 – Effektivare ljuskällor med förbättrad 
  funktionalitet
 – En uppsjö nyskapande användningsområden 
  och lösningar
 – Dioderna tar över 
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med i sina hem, på arbetet eller i samhället i övrigt. Kon-
sumenterna ställer hela tiden nya krav på tjänster och
produkter som ska underlätta det dagliga livet. Människan 
efterfrågar i allt större utsträckning avancerade tekniska 
apparater som bärbara datorer, stora platta TV-skärmar 
och multifunktionella mobiltelefoner med allt mindre 
design och med större kapacitet. Företagen bakom dessa
produkter drivs av en konkurrenssituation som till stor del 
går ut på att kunna producera så kostnadseffektivt som 
möjligt. I denna utveckling bidrar Obducats produkter till 
att skapa ett mervärde i produktionskedjan i form av ökad 
effektivitet. Summan av investeringar, förbrukningsmate-
rial och produktionstider optimeras med hjälp av Obdu-
cat. Obducat strävar efter att fortsatt vara ledande inom 
NIL och öka sina marknadsandelar på en marknad med 
hög tillväxt. Det är lätt att få intrycket att nanotekniken är 
ett hastigt uppkommet område inom tekniken, men så är 
inte fallet. I likhet med alla paradigmskiften går det ofta 
lång tid med förhållandevis små framsteg i väntan på att 
närliggande vetenskaper ligger i fas. Exempelvis måste 
analysmetoderna vara tillräckligt exakta för att avgöra om 
reproduktionen av ett mönster i nanostorlek är fullgott el-
ler inte. Först då kan en vidareutveckling komma till stånd. 
Om frontlinjen för industriellt hanterliga dimensioner 
fortsätter att pressas nedåt i samma takt som senare de-
cenniers utveckling, bedöms ytterligare tekniska landvin-
ningar ske inom de närmaste åren.

Krav på ökad prestanda och kostnadseffektivitet
Ständigt förbättrad prestanda och kostnadseffektivitet är 
avgörande för bolagens konkurrenskraft – detta gäller 
i allra högsta grad Obducats kunder. På grund av den 
globala konjunkturnedgången har insikten om betydelsen 
av kostnadseffektivitet ökat hos kunderna. I många fall 
handlar det om viljan och förmågan hos Obducats kunder 
att använda ny teknologi för att stärka sin position och 
realisera konkurrensfördelar. Obducat har tagit många 
korta men också långa steg från den akademiska världen 
till kommersialiseringen ute på världsmarknaden sedan 
starten 1989. Obducat står idag redo med produkter och 
lösningar som tillför mervärde för företagets industrikun-
der. Obducat har tekniken som hjälper till att pressa 
industrikundernas kostnader med bibehållen kvalitet. 
Obducats arbete framöver blir att tillsammans med kun-
derna utveckla nya generationer av tekniker som uppfyller 
kundernas krav avseende repeterbarhet, kostnadseffekti-
vitet och kvalitet. Bolagets mål är att Obducats EB- och 
NIL-teknik ska bli den mest använda inom de fokuserade 
applikationsområdena inom de närmaste fyra till fem åren.

Konsumenternas ständigt högre krav
Obducat verkar i en omvärld med starka drivkrafter där 
allting sker mycket snabbt. Flera av världens stora globala 
företag inom elektronik, hårddisktillverkning och display-
teknik bidrar till detta. Många av de produkter som dessa 
företag tillverkar kommer allmänheten dagligen i kontakt 

DRiVKRAFTeR OCh TRenDeR

DRiVKRaftER ocH tREnDER
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mot allt mindre strukturer, större lagringskapacitet och 
mer funktionalitet per ytenhet. För Obducats del är några 
av huvudspåren bland applikationerna hårddiskproduk-
tion, optoelektronik och olika typer av displayytor. Såväl 
marknadens behov som analysverktygens utveckling har 
nått ner till strukturstorlekar klart under 50 nanometer – 
ett storleksintervall som Obducats tekniker är mycket väl 
lämpade för – vilket än mer stärker tilltron till Obducats 
teknologi och möjligheter.

Obducats konkurrenter
I Obducats konkurrensbild finns både aktörer som kon-
kurrerar med alternativ teknik och de som har direkt-
konkurrerande teknik. Bland Obducats konkurrenter kan 
nämnas MII (Molecular Imprint Inc.), Nanonex, Hitachi, 
Elionix, Jeol och Toshiba. Det finns en rad alternativa 
tekniker inom litografi och analys på nanoskalan, exempel-
vis EUV (Extreme UV), optisk litografi och holografisk 
litografi samt konfokalmikroskopi. Sammantaget är antalet 
konkurrenter fortsatt begränsat och situationen är väl 
kartlagd av Obducat.

Asien – en av Obducats viktigaste marknader
Japan, där Obducat sedan tidigare har en omfattande när-
varo, är oförändrat av central betydelse, men omvärlden, 
med delar av övriga Asien samt USA i spetsen, tar alltjämt 
in. Bland annat ligger Sydkorea mycket långt framme, och 
Taiwan håller på att skapa sig en ledande ställning inom 
LED-utvecklingen. LED-området, både avseende utveck-
ling och marknadsstruktur, är betydligt mer diversifierad 
än hårddisksidan, som består av sex stora aktörer.

Med sikte på fler stora industriella kunder
Från att 2006 ha blivit det första företaget i världen att 
leverera NIL-utrustning färdig att sättas in i produktion, 
har Obducat allt tydligare profilerat sig mot just industri-
ella kunder. Idag inkluderar Obducats kundlista bolag som 
LG Electronics, Dai Nippon Printing, TDK, Samsung, 
Fujitsu, Epistar och Thomson. Listan kan göras mycket 
längre, men många kunder väljer av konkurrensskäl att 
förbli anonyma. Under 2008 har ett stort steg mot full 
anpassning till den industriella marknaden tagits, och  
mer väntar runt hörnet.

2009 – ett industrialiseringsår 
Utöver de nya kontakter och avtal som ingåtts har Obdu-
cat fördjupat samarbetet ytterligare med de kunder som 
varit med sedan tidigare. Eftersom marknaden styrs av 
komplexa faktorer, och utvecklingen tenderar att ske pla-
tåvis, kommer de stora förändringarna ofta både brett och 
snabbt. Med de allt starkare relationerna till flera av nyck-
elaktörerna på marknaden rustar Obducat inför just denna 
omställning till en produktionsdriven verklighet. Samtidigt 
har de många och intensiva utbytena med tänkbara sys-
temkunder krävt ett exceptionellt högt engagemang från 
Obducats sida.

Fler lovande marknadsnischer tillkommer
Det råder ingen brist på användningsområden för  
Obducats tekniker. Hela tiden flyttas gränserna fram 
för vad som är kommersiellt gångbar teknik och därpå 
följer behoven av mer avancerade mät- och analysverk-
tyg. Konsumentinriktad elektronik pressar utvecklingen 

OBDUCATS POSiTiOn På MARKnADen  
FÖR nAnOTeKnOLOgi

oBDUcatS poSition på maRKnaDEn fÖR nanotEKnoLogi

2008 innehöll flera viktiga erkännanden beträffande Obducats konkurrenskraft. Både generellt intresse och ett rejält 

uppsving i orderingången, med faktiska order från några av världens ledande teknikproducenter, vittnar om goda möjlig-

heter att fortsätta stärka Obducats marknadsroll. Under 2009 kommer mycket kraft att läggas på att demonstrera för 

existerande och potentiella industriella kunder vidareutvecklingen av framförallt Sindre®-plattformen. Det kraftigt utökade 

distributionsnätverket kommer väl till pass när industrialiseringen nu går in i nästa fas samt att det också gör

det möjligt att hålla sig nära kunderna.
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APPLiKATiOnSOMRåDen

Optoelektronik
Elektronik som i någon 
form samverkar med ljus 
(eller vissa typer av strål-
ning, t ex UV eller IR).

Magnetisk minnesmedia
Standard för dagens hård-
diskar i datorer, DVD-
spelare och andra multi-
medierelaterade produkter.

Display
Område som domineras
av LCD-tekniken och 
dess vidareutveckling.

hDi 
Möjliggör minimering  
av elektronik.

Existerande och tänkbara användningsområden för komponenter tillverkade med NIL-teknik
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men för nästa generations magnetiska minnesmedia,  
med en minnesdensitet högre än 1 terabit per kvadrattum 
(1 Tbit/in2). Bland övriga deltagare finns viktiga samarbets-
partners för Obducat, som STMicroelectronics och FHR 
Anlagenbau, samt ett flertal välrenommerade universitet. 

Displayer
Obducat tog under våren 2008 en order från ett japanskt 
världsbolag avseende ett NIL-system för tillverkning av 
prototypdisplayer. Ett flertal av Obducats grundtekniker 
är väl anpassade att utgöra en nyckelfunktion vid tryck-
ning av mycket stora ytor i en simultan process. Just den 
egenskapen, att hantera stora ytor, är central i tillverk-
ningen av displayer.

Optisk minnesmedia
Framväxten av högdefinitions-TV (HDTV) och komman-
de generationer av HDTV medför ett behov av utökad 
lagringskapacitet inom optisk minnesmedia. Industrin 
arbetar därför med nya typer av teknik som till exempel 
närfältsteknik som skall möjliggöra minnekapaciteter 
om 200 GB eller mer på en och samma skiva. Obducat 
är för närvarande delaktiga i EU-projekt, koordinerat av 
Thomson, med ett flertal aktörer där aktiviteterna för 
närvarande bedrivs på en FoU-nivå.

SEM
Genom produktutveckling av svepelektronmikroskopen 
(SEM) har förutsättningarna för att nå nya kundgrupper 
och användningsområden förbättrats väsentligt. Apollose-
rien, med så kallad TFE-teknik (Thermal Field Emission), 
samt CS-serien, används bland annat vid  kriminalteknisk 
analys s k GSR (Gunshot Residue), nanotekniska applikatio-
ner, materialkunskap och till mikroskopi inom life sciences. 
Obducats banbrytande arbete inom GSR fortsätter och 
unik lågvacuumteknik tillämpas i stor utsträckning för ar-
bete med biologiska prover. Produkten X500 Crystal Probe 
används inom metallurgi, geovetenskap och utveckling av 
keramiska material, samt så kallade orienteringsgränser och 
relativ faspopulation, varav den sistnämnda nyttjar en unik 
form av EBSD-teknik (Elecron Backscatter Diffraction).

Övriga applikationsområden
Obducats tekniker bedöms kunna spela en viktig roll inom 
en mängd applikationsområden som befinner sig i eller 
nära förestående utveckling. Framförallt som en potentiell 
massproduktionsteknik med rätt kostnadsprofil, men även 
som en möjlig teknik under utvecklingsfasen.

Obducats tekniker uppvisar flexibilitet, precision och 
effektivitet vilket gör dem aktuella i påfallande många av 
de applikationsområden inom nanoteknik som är under 
utveckling. Dock är det verkliga trumfkortet kostnadsef-
fektiviteten, vilket gör det mest intressant att koncentrera 
sig på områden som redan nått industrialiseringsfasen. 
Ur den synvinkeln är applikationer inom LED, displayer 
och hårddisk de mest närliggande, och även de som 
Obducat tydligast fokuserar på. Nedan följer en kortfattad 
genomgång av olika applikationsområden och Obducats 
koppling till dem.

Optoelektronik
Optoelektronik utgörs av elektronik som i någon form 
samverkar med ljus (eller vissa typer av strålning, t ex UV 
eller IR). Snabbast och mest tydlig på det här området är 
utvecklingen inom lysdioder, LED, för användning i exem-
pelvis projektorer. Obducats teknik kan här bidra till bl a 
kontrastförhöjande komponenter och förbättrad ljustrans-
mission samt ljusspridning. Resultatet är bättre bildkvalitet 
och lägre strömförbrukning, eftersom mindre ljus går 
förlorat. Generellt utgör LED framtidens ljuskällor då 
både produktionen av komponenten som sådan är mycket 
mer miljövänlig jämfört med dagens ljuskällor. Vidare har 
de en lägre energiförbrukning vilket bidrar ytterligare till 
den positiva miljöprofil som LED förknippas med.

Magnetiska minnesmedia
Utvecklingen inom magnetisk minnesmedia, också kallad 
hårddisk, drivs bl a av det lagringsbehov som multimedie-
applikationerna genererar. Exempelvis kommer hemmens 
elektronik allt mer att integreras i ett och samma nätverk. 
Detta kommer att ställa krav på en kraftigt ökad digital 
lagringskapacitet då TV-program spelas in på hårddiskar 
exempelvis. I takt med att HDTV blir mer utbrett kom-
mer lagringsbehovet att öka ytterligare då varje tidsenhet 
TV-program innehåller mycket mer data till följd av en 
högre bildupplösning och fler ljudkanaler. Som jämförelse 
kan man ta en film i DVD-format som ungefär tar 4,7 GB 
i lagringsutrymme – i HD-format (Blu-ray) så tar samma 
film ca 25 GB. Obducat arbetar nu tillsammans med ett 
flertal aktörer inom hårddiskindustrin avseende nästa 
generations hårddiskar, där teknik kallad DTR (Discrete 
Track Recording) är i fokus. Tekniken bygger på mönst-
rade stampers, som för detta applikationsområde tillverkas 
med E-beam-tekniken och sedan replikeras med NIL-
tekniken. Obducat deltar i det EU-finansierade projektet 
TERAMAGSTOR, vars mål är att utveckla teknikplattfor-

Att nanoteknik vinner mark inom allt fler produktnischer är ingen nyhet, men teknikkartan förändras fortlöpande. Olika 

tekniker för att producera och analysera nanostrukturer konkurrerar – en konkurrens där fördelarna med Obducats 

teknik ofta står sig väl. För att maximera sin konkurrenskraft även i praktiken fokuserar Obducat på ett fåtal  applikations-

områden där dels den kommersiella potentialen är stor och ligger nära i tid, dels att Obducats tekniker har en klar konkur-

rensfördel. inför 2009 är framförallt områdena hårddisk (magnetisk minnesmedia) och lysdioder, LeD, samt displayer i fokus.

APPLiKATiOnSOMRåDen i FOKUS

appLiKationSomRåDEn i  foKUS
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imprint”, vilket innebär att hela ytan replikeras på en gång, 
och inte i många små steg som är fallet hos flera konkur-
renter. Obducats patenterade teknik Soft Press® möjliggör 
mönsteröverföring med ett jämnt tryck över stora ytor och 
utgör en viktig del av NIL-teknologin. Dessutom ger den 
prestandafördelar som färre processteg, minskad kas-
sation och lägre kostnadsnivå. Funktionen ger också hög 
repeterbarhet av imprintresultatet, vilket är synnerligen 
viktigt i industriell tillverkning. För att NIL ska ge bästa 
imprintresultat används de två kompletterande processerna 
STU® (Simultaneous Thermal and UV imprint®) och IPS® 
(Intermediate Polymer Stamp®). STU® eliminerar termiska 
expansionseffekter, medan IPS® minskar partikeldefekter.

Eitre® – för forskning och utveckling
För den akademiska världen erbjuder Obducat ett väleta-
blerat produktutbud kallat Eitre®. Utbudet består av olika 
litografisystem med flexibla lösningar som kan under-
stödja forskning och utveckling både för industrin och 
den akademiska världen. De större Eitre®-produkterna är 
anpassade för produktutveckling och processoptimering. 
Även här används Soft Press® för att garantera ett en-
hetligt, tunt lager över hela substratet för både enkel och 
dubbelsidig reproduktion. Obducat erbjuder ett komplett 
integrerat alignment-system, vilket innebär att substrat och 
stamper kan mönsterpassas mot varandra.

Två teknikområden i ett bolag  
= oöverträffat kundvärde
Av de två teknikerna EB och NIL kan två funktioner 
genereras: litografi och mikroskopi. Det som gör Obducat 
unikt och till en världsledande aktör är att de två områ-
dena EB och NIL dels kan kombineras och samköras, 
dels finns inom samma bolagssfär. Sammantaget hjälper 
Obducats breda sortiment av service och skräddarsydda 
produktionslösningar kunderna att bevara sin konkur-
renskraft. Sammantaget gör produktportföljen Obducat 
väl rustat för framtiden. De funktionaliteter som Obducat 
genererar ur sina tekniker kan delas in i två grupper – 
litografi och mikroskopi. Inom litografi finns produkterna 
NIL, EBR och stampers samt inom mikroskopi SEM. 
Nedan följer en beskrivning uppdelat på funktionalitet.

NIL – kostnadseffektiv  
och flexibel nanostrukturering
Obducats NIL-system är ett användarvänligt imprintsys-
tem för såväl industriell massproduktion och produktut-
veckling som forskning och utveckling inom den akade-
miska världen. Tekniken möjliggör replikering av ytterst 
exakta strukturer i mikro- och nanostorlek från en master 
till en polymerfilm. Polymerfilmen med mönster från 
mastern replikeras i sin tur vidare till det slutliga substratet. 
Alla NIL-system från Obducat är tillverkade för ”full area 

en avgörande skillnad från andra leverantörer av imprintteknik likväl som e-beam-teknik är att Obducat är en helhetsleve-

rantör. genom att förfoga över lösningar inom såväl eB- som niL-teknik, kan Obducat erbjuda ett komplett imprintsystem 

och därtill både stamperproduktionsteknik och analyssystem från en och samma leverantör. i praktiken ges kunden full 

kontroll över produktionen av både original och replikering – stamper respektive substrat. Värdet för kunden är uppen-

bart, eftersom teknikerna eB och niL från Obducat är samutvecklade och anpassade för varandra. Ledtider förkortas och 

möjligheten att möta kundens specifika behov optimeras.

OBDUCATS PRODUKTeR inOM eB OCh niL

oBDUcatS pRoDUKtER inom EB 

ocH niL

nAnOiMPRinT 
LiThOgRAPhy – niL
NIL-maskinen replikerar strukturer i  
mikro- och nanostorlek på ett substrat som 
processas vidare för att ingå i eller utgöra  
en komponent i en produkt. Enkelt uttryckt 
skapar maskinen ett mönster, så litet att det 
inte kan ses med blotta ögat, som sedan 
massproduceras. Tekniken kan användas i 
industriell produkt- och processutveckling  
och inom forskning. NIL-maskiner tillverkas  
i Obducats anläggning i Malmö.
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erbjuda idag. När elektronstrålen istället används till SEM 
(svepelektronmikroskopi) riktas den mot ett föremål som 
den avbildar och omvandlar till en grafisk bild. 

Stampertillverkning och -service
Obducat erbjuder tillverkning av stampers i egen produk-
tionslinje. Dessa högkvalitativa stampers har strukturer 
i storleksordningen från under 30 nm upp till mikrome-
terskala för olika typer av kundgrupper. För att garantera 
stampers som är fria från föroreningar produceras alla 
stampers i renrumsmiljö klass 10. De material som används 
består bland annat av kisel, nickel och kvarts. Obducats pa-
tenterade stamperproduktionsteknik inkluderar också anti-
sticklösningar för monolagerbeläggning, vilket underlättar 
separation och håller stampern ren efter varje imprint. 
Obducats stamperproduktionsteknik möjliggör färre pro-
cessteg i produktionen av nickelstampers vilket medför en 
lägre framställningskostnad. Stampers är en förbruknings-
vara och används vid replikering i NIL-maskiner.

Sindre® – en plattform för  
industriell massproduktion 
Med Sindre® har Obducat bevisat tillförlitligheten hos 
NIL-tekniken för industriell massproduktion och ”full 
area imprint”. Detta har etablerat Obducats NIL-teknik 
som en marknadsledande metod att tillverka stora volymer 
nanostrukturer. Nästa steg är att leverera maskiner som 
är fullt anpassade för industriell tillverkning, något som 
blir verklighet med de helautomatiska maskinerna Sindre® 
HDD, avsedd för hårddisksidan, och Sindre® 400 för 
LED, båda utvecklade enkom för HVM, high volume manu-
facturing. I den senare kategorin tillkommer modellerna  
600 och 800, avsedda för tryck på större ytor. 

SEM – kraftfulla mikroskop  
för industri och akademi 
Obducat tillverkar svepelektronmikroskop för såväl den 
industriella som den akademiska marknaden. Obducats 
SEM är ett mycket avancerat mikroskop med förstoring 
upp till en miljon gånger, som främst varit inriktad på den 
analytiska delen av materialvetenskapen. Med sina relativt 
nya plattformar Apollo och X500, vilka representerar hög-
prestandamikroskop, kommer användningsområden inom 
bl a elektronikindustrin kunna bli aktuella. 

EBR – länken mellan NIL och SEM
Elektronstråletekniken används av Obducat dels som 
en grundprincip för SEM, dels för stampertillverkning 
inom NIL. Den senare varianten består av en elektron-
strålekolumn som fungerar som en penna där en stråle av 
elektroner fokuseras till en spetsig nål. När strålen, som är 
avsevärt smalare än våglängden för synligt ljus, exponeras 
på ytan blir det en komplett struktur som sedan konver-
teras till en så kallad master. Upplösningen är långt mycket 
högre än vad den mest avancerade lasertekniken kan 

oBDUcatS pRoDUKtER inom EB 

ocH niL

eLeCTROn BeAM ReCORDeR 
– eBR
Elektronstrålebaserat litografisystem för 
tillverkning av mönsteroriginal, s k stampers, 
för dagens och nästa generation optiska och 
magnetiska minnesmedia. Kolumnen fung-
erar som en penna; en stråle av elektroner, 
avsevärt smalare än synligt ljus, fokuseras 
till en spetsig nål, som när den exponeras 
på ytan blir en komplett struktur som sedan 
kan konverteras till en så kallad master. Upp-
lösningen är bättre än dagens laserteknik.

SCAnning eLeCTROn 
MiCROSCOPe – SeM 
Obducat CamScan i England tillverkar 
svepelektronmikroskop för både den 
industriella och akademiska marknaden. 
Inom Obducat används de för kvalitets-
kontroll genom att verifiera att strukturen 
är rätt gjord på ett substrat. SEM är ett 
mycket avancerat mikroskop, med kapaci-
tet att förstora upp till en miljon gånger. 
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Trots de uppenbara svårigheter som enandet av ett så 
brett spektrum av producenter medför – halvledarkompo-
nenter, optoelektronik, hårddiskar, CD, optiska diskar med 
mera – görs det stora framsteg, vilket alla aktörer tjänar på 
i längden. Första delmålet är att skapa konsensus kring en 
gemensam norm för hur definitionen för olika stampers 
ska se ut, storleken på substraten, definitionen på hur 
strukturen ska mätas och analyseras samt hur alla parame-
trar ska fördefinieras.

Vidareutvecklingen fortsätter
Fortsatt gäller att driva utvecklingen av Obducats teknik-
portfölj i den riktning som möjliggör en realisering av de 
”roadmaps” som finns för olika applikationsområden. 
Vidare så är det av yttersta vikt att vid rätt tillfälle ta steget 
in i nya applikationsområden allteftersom de blir relevanta 
i ett kommersiellt perspektiv.

eU-projekt
Optisk minnesmedia
Ett gemensamt EU-projekt avseende optisk minnesmedia 
inleddes i juli 2008 och är planerat att löpa i tre år. Ob-
ducats del i projektet, som leds av Thomson, är att bidra 
med EBR-teknik och stampertillverkningskunnande. 

Magnetisk media
Obducat är sedan februari 2009 deltagare i det EU-
finansierade projektet TERAMAGSTOR, som har som 
mål att utveckla teknikplattformen för nästa generations 
magnetiska minnesmedia, med en minnesdensitet högre 
än 1 terabit per kvadrattum (1 Tbit/in2). Bland övriga del-
tagare finns viktiga samarbetspartners för Obducat, som 
STMicroelectronics och FHR Anlagenbau, samt ett flertal 
välrenommerade universitet. Projektet löper över tre år 
och har en total budget på 5 miljoner euro.

Uppdrag massproduktion går in i nästa fas 
Fokus för utvecklingsarbetet ligger fortsatt på produk-
tionstekniska lösningar, och hur väl de kan anpassas 
avseende kostnad och kvalitet för olika tillämpningar. 
Den fortsatta utvecklingen baseras på att diversifiera och 
specialisera Sindre®-plattformen i applikationsspecifika 
konfigureringar. Först ut är modellerna Sindre® HDD, 
avsedd för produktion inom hårddiskindustrin, och  
Sindre® 400, inledningsvis inriktad på LED-marknaden. 
För att klara av det intensiva arbetet med att komplettera 
och förbättra processer, och samtidigt utveckla nya pro-
dukter, genomförde Obducat en omfattande nyrekrytering 
under 2008, framförallt inom R&D och produktion.

Patentering en naturlig del 
av forskning och utveckling
Obducats verksamhet grundar sig i, noga räknat, 262 
pågående patentärenden kopplade till 48 uppfinningar. 
Av de pågående patentärendena har 146 blivit beviljade 
patent. På ett område där minimala skillnader i teknik 
och processval kan avgöra hela marknaders vara eller inte 
vara, är patentarbetet en både central och naturlig del av 
det löpande arbetet. För att vara drivande i utvecklingen 
av tekniken även på längre sikt har Obducats strategi från 
starten varit att skapa ett effektivt skydd för den egna tek-
nologin. Resultatet idag är en stark och bred patentportfölj 
som skydd för företagets uppfinningar och nyckeltekniker. 
Med den som bas kan Obducat positionera sig på huvud-
marknaderna i Europa, USA och Asien, medan kunden 
kan vara säker på att den maskin som levereras har teknik 
som är patenterad av Obducat. Detta förstärker ytterligare 
den övergripande konkurrensfördel Obducat erbjuder 
i förhållande till alternativa leverantörer. Patentarbetet 
fortgår kontinuerligt och varje ny teknik som utvecklas 
patentansöks regelmässigt. Patenten är en förutsättning 
för att verka aktivt på en global marknad för Obducat  
som helhet.

Standardisering nyttig både 
för kunder och leverantörer
Med sin framträdande roll som ledande teknikleverantör 
har Obducat som strategi att delta och om möjligt leda 
det standardiseringsarbete som pågår runtom i världen. 
Med Obducats CTO Babak Heidaris arbete bl a inom 
branschorganet SEMI (Semiconductor Equipment and 
Materials International), stärks denna ambition än mer. 

erfarenheterna som samlats från att ha system ute hos kund, i faktisk industriell tillverkning, har varit ett ovärderligt 

kunskapstillskott i vidareutvecklingen av Sindre®-plattformen. Från den halvautomatiska modellen Sindre® 60 lanserade 

Obducat de helautomatiserade modellerna hDD och 400. Den förestående utmaningen är att under det kommande året 

etablera och vidareanpassa dessa för att fungera i produktion 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. 

SinDRe® ViSAR VÄgen TiLL FULL inDUSTRiALiSeRing

SinDRE® ViSaR VägEn tiLL fULL inDUStRiaLiSERing
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SinDRE® ViSaR VägEn tiLL fULL inDUStRiaLiSERing

...mer väntar runt hörnet.

Foto: Studio 3

high Power LeD

high Power LeD

Solar cell film, 
body coating
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affäRSiDé, ViS ion, miSSion, affäRSmoDELL ocH StRatEgi

Strategi 
Obducat kommer att fokusera på applikationer där NIL 
kan generera mervärde för kunden, initialt med tyngd-
punkt på de enklare applikationerna för att med tiden växa 
med kundernas behov mot mer krävande applikationerna. 
Olika former av strategiska samarbeten har spelat en viktig 
roll i Obducats utveckling. 

En grundpelare i Obducats etableringsstrategi är att 
genom olika former av samarbeten bygga en stark posi-
tion på marknaden. Bolaget har valt att etablera sig i de 
länder där marknadspotentialen bedöms som störst, bland 
annat i Japan, Korea, Taiwan och i USA. För Obducats 
kunder är långsiktighet och trygghet centrala begrepp, 
vilket ställer krav på hög marknadsnärvaro och finansiell 
uthållighet. Att kunna erbjuda lokal service och support 
är ett exempel på trygghetsskapande inslag i kundrelatio-
nerna. Samarbetena ger kostnads- och tidsfördelar i syfte 
att öka bolagets konkurrenskraft. Obducat kommer även 
fortsättningsvis att bibehålla denna strategi, med samar-
beten avseende marknad och distribution, utveckling och 
produktion.

Affärsidé
Obducats affärsidé är att utveckla och sälja systemlösning-
ar för framställning, replikering och analys av avancerade 
mikro- och nanostrukturer för industriell produktion 
samt för forskning och utveckling. Försäljningen omfattar 
litografi- och analyssystem, stampers, förbrukningsartiklar 
och licenser.

Vision
Obducats långsiktiga mål är att genom kontinuerlig för-
bättring bli ett lönsamt och marknadsledande företag.

Mission
Obducat avser att alltid erbjuda högsta klass på produkter 
och service gentemot kunder, aktieägare och anställda 
samt att utgöra förstavalsleverantören inom fokuserade 
marknader.

Affärsmodell
Verksamheten är fokuserad på att generera intäkter från 
de två teknikområdena NIL och EB. Inom dessa erhålls 
för närvarande löpande intäkter från försäljning av lito-
grafisystem och analysinstrument, stampers samt förbruk-
ningsvaror.

AFFÄRSiDé, ViSiOn, MiSSiOn, AFFÄRSMODeLL  
OCh STRATegi
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het, medan SmartTag AB och Xicon Battery Electronics 
AB är vilande. I den brittiska delen av koncernen finns 
holdingbolaget Obducat UK Ltd, som är moderbolag till 
de två brittiska dotterbolagen Obducat CamScan Ltd  
(rörelsedrivande) och Obducat Properties Ltd (vilande). 
Det amerikanska bolaget Obducat Inc. är tills vidare  
vilande. Samtliga dotterbolag i koncernen är helägda.

Legal struktur
Obducatkoncernen består av nio bolag inklusive moder-
bolaget Obducat AB (publ). Huvudkontoret ligger i 
Malmö. Moderbolaget Obducat AB (publ) utgör holding-
bolag till övriga koncernbolag. I den svenska delen av 
koncernen finns fyra dotterbolag, där endast Obducat 
Technologies AB är rörelsedrivande. Av de övriga svenska 
dotterbolagen har Obducat MNP AB begränsad verksam-

VeRKSAMheT

VERKSamHEt

obducat aB
(publ)

obducat
technologies aB

obducat 
mnp aB Smarttag aB Xicon Battery

Electronics aB obducat inc.obducat UK Ltd

obducat
camScan Ltd

obducat
properties Ltd

Operativ struktur
Moderbolaget Obducat AB tillhandahåller huvudsakligen 
företagsledande och koncerngemensamma funktioner. 
Operativt bedrivs koncernens verksamhet genom de två
dotterbolagen Obducat Technologies AB och Obducat 
CamScan Ltd (England). Obducat Technologies AB, som 
verkar inom teknikområdena NIL och EBR, arbetar med
utveckling och försäljning av produktionslösningar för 
framställning och replikering av avancerade mikro- och 
nanostrukturer. Verksamheten i Obducat CamScan Ltd
bedrivs inom ramen för teknikområdet EB samt produkt-
området SEM, och rör produktion och försäljning av 
svepelektronmikroskop samt tillämpningar av elektron-
stråleteknik.

obducats teknikområden

niL EB

EBR/SEm
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VERKSamHEt

Styrelse

Ledningsgrupp

obducat technologies aB obducat camScan Ltd

Forskning och utveckling 
För närvarande arbetar 22 personer med forskning och ut-
veckling. Huvuddelen av dessa arbetar med vidareutveck-
ling av NIL-tekniken. Det är Obducats avsikt att fortsätta 
med egen forskning i syfte att vidareutveckla NIL- och 
EB-teknikerna i nya applikationer. Då NIL-tekniken nu-
mera får anses vara en etablerad metod inom forsknings-
organisationer, är och kommer Obducats interna utveck-
lingsarbete att vara mer koncentrerat till utvecklingsbehov 
avseende industriella tillämpningar. Detta gör att Obducat
behöver arbeta nära industriella kunder för att utveckla 
och anpassa utrustning och processer för massproduktion. 
Utvecklingsarbetet måste ske i samarbete med kunderna 
för att därigenom både minimera kostnader och risker 
samt att reducera tiden så långt möjligt för att säkerställa 
en korrekt time-to-market. 

Marknadsföring och försäljning
I Obducat Technologies AB bedrivs marknadsföring 
och försäljning inom områdena NIL och EBR. Obducat 
CamScan Ltd ansvarar för marknadsföring och försäljning 
av SEM och övriga tillämpningar inom elektronstråletek-
niken. Den egna säljorganisationen bevakar framförallt 
närliggande geografiska marknader, medan agenter och 
distributörer används för att hantera övriga marknader. De 
större industriella projekten kommer även fortsättningsvis 
att drivas av egen personal i samarbete med slutkunden 
och eventuell agent/distributör då sådan engagerats. Tio 
personer arbetar med marknadsföring och försäljning.

inköp och produktion
Obducat har de senaste åren arbetat hårt med att reducera 
ledtiderna på logistikområdet. Eftersom bolaget har ett 
relativt stort antal underleverantörer har detta arbete varit 
högt prioriterat och samtidigt framgångsrikt. Fokus har 
även lagts på att i ökad utsträckning säkerställa tillgång till 
multipla leverantörer för kritiska komponenter. Ökad vikt 
har också lagts vid ett systematiskt kvalitetsarbete. Bolaget 
arbetar med avancerade affärssystem vilket förbättrar 
kontroll av processer, flöden, varulager och andra kritiska 
moment. 13 personer arbetar med inköp och produktion. 

ekonomi och administration
Obducats organisation för ekonomi och administration 
bedrivs samlat för de svenska bolagen, samt lokalt i Eng-
land avseende Obducat CamScan Ltd. Arbetet har sedan 
flera år bedrivits inom ramen för väl inarbetade system 
och rutiner. Sex personer arbetar med ekonomi och admi-
nistration.

Medarbetare
Obducat är ett kunskapsföretag vilket innebär att rekry-
tering och kompetensutveckling är av stor betydelse. Ob-
ducat söker attrahera medarbetare med spetskompetens 
genom att erbjuda en intressant arbetsmiljö innefattande 
stort ansvar och marknadsmässiga anställningsvillkor. 
Antalet heltidsanställda i Obducat-koncernen var den 30 
april 2009 71 personer, varav 10 kvinnor. Av koncernens 
71 heltidsanställda är 50 verksamma i Sverige, varav 4 är 
anställda i Obducat AB (publ) och 46 i Obducat Techno-
logies AB. 21 personer är verksamma i Storbritannien och 
anställda i Obducat CamScan Ltd. Andelen anställda inom 
koncernen med högskoleutbildning eller högre uppgår till 
82 procent. Av dessa har 9 disputerat eller motsvarande. 

åLDeRSFÖRDeLning
  20–29 år – 5 
  30–39 år – 29 
  40–49 år – 20 
  > 49 år – 17 
     Summa – 71

UTBiLDning
  Gymnasium – 13 
  Universitet – 49 
  Disputerat – 9 
     Summa – 71

Per den 30 april 2009

Obducats organisation ser för närvarande  
ut på följande sätt:
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partners (universitet och industriella aktörer) har startat ett 
gemensamt projekt för att vidareutveckla system, proces-
ser och produkter inom nanoteknik. Projektet är delvis 
finansierat av EU och kommer att löpa i fyra år. I samtliga 
projekt där externa parter är involverade har Obducat full 
äganderätt till de immateriella rättigheter som resulterar av 
Obducats del av samarbetet.

Obducat har som målsättning att utöka samarbetet 
med universitet runt om i världen för att därigenom kunna 
bedriva en kostnadseffektiv utveckling. Ett antal samar-
betsprojekt kommer att startas för att utvärdera NIL-
tekniken med avseende på användning inom en rad olika 
applikationsområden. I dessa projekt kommer universite-
ten att ansvara för tillverkning, tester och karaktärisering 
av de tillverkade produkterna. Dessa aktiviteter kommer 
att generera underlag som kan användas i marknadsfö-
ringen mot industriella kunder.

Kundstruktur
Bolagets viktigaste kunder utgörs av aktörer inom appli-
kationsområdena optoelektronik, magnetisk minnesmedia, 
optisk minnesmedia samt displayer. Kundstrukturen inom 
de applikationsområden som Obducat verkar inom karak-
täriseras av stora globala aktörer där marknadsledarskapet 
är fördelat på ett relativt litet antal aktörer. Bland de mest 
betydelsefulla kunderna finns LG Electronics, Dai Nippon 
Printing, TDK, Samsung, Fujitsu, Epistar och Thomson 
samt ytterligare världsledande aktörer inom framförallt 
elektronikindustrin. I sina relationer till sina kunder anser 
Obducat att faktorerna långsiktighet, konfidentialitet och 

Rekryteringsfilosofi
Högt arbetstempo och stort individuellt ansvar gör den 
personliga delaktigheten ovärderlig. Genom att söka per-
soner med rätt kombination av kompetens och inställning 
kan Obducat erbjuda en kreativ arbetsmiljö med ett gott 
innovationsklimat. Obducat är i grund och botten ett 
entreprenörsföretag, och värnar om den identiteten. Den, 
tillsammans med en bra urvalsprocess för nya medarbe-
tare, borgar för att bibehålla snabba beslutsvägar, högt i 
tak och stor flexibilitet.

En viktig del i att attrahera medarbetare är att vara 
närvarande vid relevanta utbildningar, likaså större mässor 
och konferenser. För Obducat är utbildning och erfaren-
het av stor vikt i nyrekryteringen, men den betyder inte 
allt. I många fall är engagemanget en avgörande faktor.

För att möta det stora personalbehovet som följer 
med tydligare marknadsnärvaro, större produktion och 
en mer omfattande organisation, har Obducat det senaste 
året vuxit med ett antal nya medarbetare, och fler nyrekry-
teringar är i sikte.

Produkter och tjänster under utveckling
Obducats produkt- och tjänsteutbud är under ständig ut-
veckling. Bolaget bedriver egen forskning och utveckling. 
Eftersom Obducat hittills befunnit sig i en utvecklingsfas 
har verksamheten varit mycket forskningsintensiv. En be-
tydande del av forskningen har bedrivits i nära samarbete 
med olika universitet och forskningscentra. Exempelvis 
har samarbetet med Lunds Universitet resulterat i vidare-
utvecklingen av NIL. Obducat och ett trettiotal andra 

VERKSamHEt
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flexibilitet är särskilt betydelsefulla. Bolaget anser att dess 
beroende av en eller ett fåtal kunder är begränsat.

Leverantörer och samarbetspartners
Bolagets viktigaste leverantörer utgörs av aktörer inom 
industrisegmenten halvledarindustrin. Leverantörsstruk-
turen inom de områden som Obducat köper komponen-
ter, tjänster och produkter från karaktäriseras av globala 
aktörer med tekniskt ledarskap och en lokal närvaro på för 
Obducat viktiga geografiska marknader. I sina relationer 
till sina leverantörer anser Obducat att faktorerna produk-
ternas prestanda, prisbild och nivå på service och support 
är särskilt betydelsefulla. Bolaget anser att dess beroende 
av en eller ett fåtal leverantörer är begränsat.

Konkurrenssituation
Enligt Obducats egna analyser möter bolaget två olika 
kategorier av konkurrens; direktkonkurrerande teknik och 
konkurrenter inom företagets teknikområde. Bland kon-
kurrenterna inom teknikområdet förekommer dels de som 
arbetar med ”full area imprint”, dels de som arbetar med 
”step and repeat”. ”Full area imprint” innebär att hela ytan 
replikeras på en gång medan ”step and repeat” innebär att 
ytan replikeras i många små steg. Inom vissa applikations-
områden konkurrerar Obducat med samtliga kategorier 
och i vissa av applikationerna konkurrerar bolaget bara 
med dem som gör ”full area imprint”. 

Vad gäller andra konkurrerande tekniker beror det 
på applikationsområdet. För halvledareproduktion är 
den synliga konkurrenten antingen vidareutveckling av 
optisk litografi med kortvågigt UV-ljus, Deep Ultra Violet 
(DUV), eller ”X-ray”-baserad teknik så kallad Extreme 
Ultra Violet (EUV). Nanoimprinttekniken är mycket mer 
kostnadseffektiv samtidigt som den erbjuder upplösning 
som varken EUV eller DUV kan erbjuda. Inom vissa av 
applikationsområdena konkurrerar Obducat med den 
tidigare UV-litografi tekniken. Obducat bedömer att i 
konkurrensen med traditionell UV-litografi har Obducat 
prestandafördelar i kvaliteten av nanostrukturer.

Miljöfaktorer
Omsorg om miljö och medarbetare är en integrerad del i 
Obducats verksamhet. Bolagets övertygelse är att omsorg 
ger hög kvalitet och en långsiktig god utveckling. Det 
kommer såväl bolaget, som dess kunder och samhället 
till godo. Hälsa, miljö och säkerhet är tre hörnpelare i 
omsorgen om medarbetare och omgivning. Ambitionen är 
att verka för att skydda medarbetare och omgivande miljö. 
Målsättningen är att kontinuerligt arbeta för att miljön 
ska bli opåverkad av verksamheten. Obducat har förutom 
att följa nuvarande miljölagstiftning en miljöpolicy och 
interna regler. 
 Obducat strävar efter att tillverka utrustning på ett 
sådant sätt att natur och miljö påverkas i minsta möjliga 
omfattning. Obducats anläggningar ska ha minimal miljö-

påverkan. Vidare ska alla bolagets inköp i möjligaste mån 
göras utifrån ett miljöperspektiv och företaget ska verka 
för effektivisering av materialåtervinning. Medarbetarna 
görs medvetna om hur de som individer kan minska fö-
retagets miljöpåverkan. Detta hänger intimt samman med 
att vara sparsam med bolagets resurser. Bolaget arbetar för 
att visa full öppenhet och ärlighet i frågor som har med 
miljö att göra. Obducats bedömning är att bolaget för 
närvarande väl uppfyller samtliga ställda myndighetskrav 
inom miljöområdet. Obducat bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att säkerställa att rådande arbets-
miljölagstiftning efterlevs. Med hjälp av arbetsmiljöpolicyn 
förebyggs och minimeras olycksrisker.

Tendenser och faktorer som kan 
påverka Obducats verksamhet

Långa beslutstider hos industrin
Utvärderingen av Obducats teknik är omfattande hos 
kunderna innan beslut fattas om att implementera t ex 
NIL i massproduktion. Byte av litografiteknik kan påverka 
produktionsprocesser både innan NIL steget såväl som ef-
ter vilket innebär att utvärderingen blir en iterativ process. 
Antalet iterationer som behövs är svår att förutsäga varför 
ursprungliga tidplaner kan förändras. 

Utveckling av konkurrerande tekniker
Obducat konkurrerar med ett antal olika litografitekniker 
beroende på vilket applikationsområde som är aktuellt. 
Förbättringar av existerande litografitekniker utgör ett po-
tentiellt hot såväl som att en idag icke känd litografiteknik 
skulle utvecklas som har kostnadsfördelar och prestanda 
som är lika bra eller bättre i förhållande till Obducats 
litografitekniker.

Konkurrenternas agerande
Beslutsprocesserna hos Obducat kunder och potentiella 
kunder är i många fall starkt driven av resultaten från 
tekniska utvärderingar men även faktorer såsom pris, 
lokal närvaro, service och support samt finansiell situation 
påverkar beslutet hos kunderna. Obducats konkurrenter 
är till majoriteten bolag som befinner sig i en kommersia-
liseringsfas. Flertalet av bolagen har finansiellt stöd från 
VC-aktörer och/eller statliga organisationer. De mindre 
aktörerna som ännu inte har etablerat sig som leverantörer 
av litografiteknik och som har en kortare tid i marknaden 
än Obducat kan i vissa fall använda pris som ett sätt att 
köpa sig in på marknaden. 

Patentrisker
Obducat har en omfattande patentportfölj i vilken ett fler-
tal av de centrala uppfinningarna har blivit beviljade patent 
i ett flertal länder och/eller regioner. Ett antal centrala 
uppfinningar befinner sig fortfarande i ansökningsfas. 

VERKSamHEt
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och tekniker kommer kundernas intresse i framtiden att 
fokuseras på tillgänglighet och övergripande kostnadsef-
fektivitet i Obducats produktionslösningar. Att kunna till-
handahålla den mest effektiva lösningen vid rätt tidpunkt 
kommer att ha en stor inverkan på vilken marknadsandel 
Obducat kommer att kunna erövra men målsättningen är 
entydig – marknadsledarskap inom de applikationsområ-
den Obducat fokuserar på.

Statusbeskrivning avseende 
Obducats applikationsområden

Optoelektronik – LeDs
Applikationsområdet optoelektronik omfattar en lång rad 
komponenttyper såsom exempelvis LEDs, bildsensorer, 
microlinser, waveguides och Nano Wire Grid Polarizers 
(NWGP) samt Back Light Units (BLU). Dessa kompo-
nenttyper återfinns bland annat i mobiltelefoner, digital-
kameror, projektorer och displayer. Den komponenttyp 
som redan tillverkas med Obducats NIL-teknik i kom-
mersiell omfattning är LEDs. För närvarande används 
den i bakprojektions-TV samt projektorer. Nästa stora 
tillväxtsteg för LEDs drivs av implementering av LEDs 
som ljuskälla i LCD-displayer samt även generella belys-
ningsapplikationer där en direkt bidragande faktor är de 
direkt tidsbestämda marknaderna i exempelvis Europa, 
Australien och Kalifornien där lagstiftningen kommer att 
förbjuda användandet av konventionella glödlampor inom 
kort. Ljuskällor som OLED (organic light emitting diode) 
och LED kan på ett förbluffande sätt kombinera ljusstyrka 
och energisnålhet med såväl minimal materialåtgång som 
en väsentligen bättre miljöprofil då ämnen som kvicksilver 
och bly inte återfinns i produkten. 

Magnetisk minnesmedia – hDD
Datalagring som avser magnetisk minnesmedia (hårddis-
kar) är ett applikationsområde med stor potential. Behovet 
av ökat lagringsutrymme drivs framförallt av utvecklingen 
av nya datalagringsintensiva multimediaapplikationer. I hu-
vudsak arbetar industrin med två framtida format, DTM 
(Discrete Track Media) samt BPM (Bit Pattern Media). 
DTM är det format som ligger närmast i tiden. Det andra 
formatet BPM kommer att efterfölja DTM och kan anses 
vara en vidareutveckling av DTM-formatet. 

NIL – kostnadseffektivitet är ett 
centralt begrepp i kundens kravbild
Obducats nanoimprintlitografi är som bekant ett utom-
ordentligt kostnadseffektivt sätt att framställa nanostruk-
turer. Mycket talar för att ett starkt ökat behov av snabb, 
enkel och tillförlitlig masstillverkning är i antågande. 
Särskilt intressant är produktionen av tredimensionella 
ytor i nanoskala, en teknik som kan mångfaldiga verk-
ningsgraden för existerande processer. Alla applikationer 
kan inte förverkligas eller förbättras med NIL-teknik. Det 
finns dock tillräckligt många som möjliggörs eller blir mer 
kostnadseffektiva med Obducats tillverkningssätt för att 
bolaget ska se framtiden an med tillförsikt.

Obducat en industriell aktör
Kraven vid industriell tillverkning hos kunderna innefat-
tar ett behov av stabil infrastruktur av leverantörer och 
samarbetspartners. Obducat befinner sig såsom nyckel-
leverantör i en situation som kan karaktäriseras som ett 
långsiktigt partnerskap till bolagets kunder. En lång rad 
anpassningar och förändringar har i dialog med kunderna 
genomförts för att successivt förbereda organisationen 
på de krav som industriell tillverkning medför. Ytterligare 
förändringar kommer dessutom att genomföras efterhand 
som tillväxten realiseras. 

146 patent, 48 uppfinningar, 1 vision
Nanonimprintlitografin har bevisligen framtiden för sig. 
Utifrån den insikten har patent hela tiden varit en natur-
lig del av Obducats verksamhet. För att vara drivande i 
utvecklingen av tekniken även på längre sikt har Obducats 
strategi från starten varit att skapa ett effektivt skydd för 
den egna teknologin. Resultatet av detta är en stark och 
bred patentportfölj vilken är en förutsättning för konkur-
renskraft samtidigt som rätten till intäkterna som genere-
ras från uppfinningarna säkerställs.

Timing kommer att vara en av framgångs- 
faktorerna de kommande åren
Den senaste tiden har inneburit ett stort steg framåt för 
Obducats nanoimprintlitografi. Det faktum att Sindre®-
maskiner finns ute hos kund som ett naturligt led i mass-
produktion bekräftar Obducats tekniska och kommersiella 
ledarskap. Vid jämförelse med konkurrerande produkter 

Vare sig det gäller människor, information eller elektronik går trenden entydigt mot att effektivisera både materialutnyttjan-

det såväl som energiförbrukningen. Detta i syfte att minimera miljöpåverkan samtidigt som prestanda- och funktionalitets-

förbättringar ska realiseras. Det breda genomslaget för nanoteknik har nu börjat och drivs på av nämnda konvergerande 

faktorer. en stor del av utvecklingen framåt ligger därmed helt i linje med Obducats arbetsmotto, ”Creating Greater Capacity 

on Smaller Spaces”. 

FRAMTiDSUTSiKTeR
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återhämtning i den globala ekonomin sker finns en tydlig 
förväntan hos kunderna om att utökad produktionskapa-
citet successivt kommer att behövas, framförallt inom de 
applikationsområden som Obducat fokuserar på. Obdu-
cats målsättning är att inom den närmaste femårsperioden 
uppnå en marknadsandel om 30–50 procent inom dessa 
applikationsområden. Under förutsättning att återhämt-
ningen i den globala ekonomin infinner sig och att övriga 
målsättningar uppnås bedömer Obducat att det finns goda 
förutsättningar för förbättrade intäkts- och resultatnivåer 
redan under 2010.

Expansion och tillväxt också en utmaning
Expansion och tillväxt ställer stora krav på bland annat 
bolagets ledning och övriga organisation och kan dess-
utom vara kapitalkrävande. Det finns ingen försäkran för 
att bolaget kommer att lyckas med sina planer. Obducat 
styrelse uppmanar läsarna av detta prospekt att ta del av 
de risker som beskrivs under rubriken ”Riskfaktorer” på 
sida 12.

Displayer/Solceller
Mot bakgrund av det som beskrivits ovan om den förvän-
tade tillväxten inom displayindustrin så utgör applikations-
området displayer på lite längre sikt en mycket intressant 
potential för Obducat. Komponenter som ingår i detta 
applikationsområde är konstrastförbättringsfilm, ljussprid-
ningsfilm, anti-reflektionsfilm, elektroder samt färgfilter. 
Dessa komponenter återfinns i olika typer av displayer. Vi-
dare så ingår även solceller i detta applikationsområde till 
följd av den stora likhet de båda komponenttyperna har ur 
ett produktionsperspektiv. Funktionsmässigt finns det ett 
flertal alternativ där NIL kan användas för strukturtillverk-
ning i solceller – dessa strukturer möjliggör en väsentligt 
förbättrad effektivitet vilket innebär att mer elektricitet 
kan produceras med en given yta av solceller.

Mål och förväntningar
För att säkra målsättningen om att skapa ett marknads-
försprång kommer Obducat även fortsättningsvis att 
prioritera de kunder som har ett uttalat mål att vara 
pionjärer inom sina applikationsområden. Förutsatt att en 

fRamtiDSUtSiKtER
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UTVALD FinAnSieLL inFORMATiOn

ReSULTATRÄKningAR

I det följande presenteras sammanfattande räkenskaper 
för Obducatkoncernen avseende perioden 2006–2009. 
Obducat ABs (publ) delårsrapport avseende jan–mars 
2009 anges i sin helhet på sidorna 83–91. Följande  
dokument införlivas via hänvisning till detta prospekt. 
Årsredovisningar för 2006, 2007 och 2008 är granskade  
av bolagets revisor. Delårsrapporten för 2009-03-31 är  
inte granskad av bolagets revisor.

• Obducat ABs (publ) årsredovisning avseende 2008.
• Obudcat ABs (publ) årsredovisning avseende 2007.
• Obducat ABs (publ) årsredovisning avseende 2006.

Dessa dokument är en del av detta prospekt. Dokumenten 
kan laddas ner från bolagets hemsida www.obducat.com  
under fliken ”Financial” alternativt rekvireras från 
bolagets huvudkontor på telefonnummer 040-36 21 00. 
Originalen avseende dessa rapporter finns tillgängliga för 
inspektion på bolagets huvudkontor med adress Geijers-
gatan 2A, SE-216 18 Malmö.

UtVaLD finanSiELL infoRmation

Redovisningsprinciper
Obducat ABs koncernredovisning har upprättats med 
tillämpning av Årsredovisningslagen (ÅRL), International 
Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar  
från International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommis-
sionen för tillämpning inom EU. Vidare har rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation 1 (RFR1)  
”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”  
tillämpats. Fr o m 1 januari 2009 tillämpar koncernen  
den nya standarden IFRS 8 – Rörelsesegment som ersät-
ter tidigare standard för segmentsredovisning IAS 14. 
Koncern- och årsredovisningarna är avgivna i tusentals 
svenska kronor (kSEK) och avser perioden 1 januari–31 
december för resultaträkningsrelaterade poster respektive 
den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. 
Delårsrapporterna är avgivna i tusentals svenska kronor 
(kSEK) och avser perioden 1 januari–31 mars för resul-
taträkningsrelaterade poster respektive den 31 mars för 
balansräkningsrelaterade poster.

       

(kSEK)     Jan–mars 2009 Jan–mars 2008 2008 2007 2006

intäkter    15 427 12 108 71 503 32 657 36 757 

Kostnad sålda varor    -8 321 -6 351 -30 005 -15 775 -14 729

Bruttoresultat    7 106 5 757 41 498 16 882 22 028  
         

marknads- och försäljningskostnader    -1 876 -2 331 -12 558 -12 030 -8 329

administrationskostnader    -4 659 -4 150 -17 638 -18 092 -16 164

forsknings- och utvecklingskostnader   -10 283 -8 764 -39 462 -35 466 -33 843

Övriga rörelseintäkter    - 261 3 623 1 283 375

Övriga rörelsekostnader    -494 -233 -28 -318 -939

Rörelseresultat    -10 206 -9 460 -24 565 -47 741 -36 872 

         

Ränteintäkter    368 287 1 813 1 140 627 

Räntekostnader    -1 871 -228 -6 082 -1 453 -5 335

Resutat efter finansiella poster    -11 709 -9 401 -28 834 -48 054 -41 580 
 

Skatt på årets resultat    - - - - -

PERIODENS RESULTAT    -11 709 -9 401 -28 834 -48 054 -41 580

Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter  709 -1 488 -2 452 -1 127 -235

Skatt för övrigt totalresultat    - - - - -

TOTAL RESULTAT    -11 000 -10 889               -31 286                 -49 181     -41 815
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Kommentarer till resultaträkningarna

Rörelsens intäkter
Koncernens försäljning utgörs huvudsakligen av utrust-
ning, stampers, serviceavtal samt konsultintäkter. Under 
perioden 2006–2008 har intäkterna varierat i intervallet 
kSEK 32 657–71 503. Under 2007 uppgick försäljningen 
till kSEK 32 657, vilket motsvarade en minskning på 11,2 
procent jämfört med 2006. Anledningen till minskningen 
stod främst att finna i lägre försäljning av NIL-maskiner. 
Under 2008 steg intäkterna till kSEK 71 503 jämfört med 
kSEK 32 657 under 2007. Denna ökning på 119 procent 
berodde främst på en högre försäljning av NIL-maskiner. 
Intäkterna under första kvartalet 2009 uppgick till kSEK 
15 427 jämfört med samma period föregående år då intäk-
terna uppgick till kSEK 12 108. 

46 procent. Motsvarande siffra under kvartal 1 2008 var 
48 procent.

Rörelsens kostnader
Marknads- och försäljningskostnader
Under 2007 uppgick marknads- och försäljningskostnader 
till kSEK 12 030 vilket innebar en ökning med 44,4 procent i 
jämförelse med 2006 och motsvarade de 14 procent av totala 
rörelsekostnaderna. Marknads- och försäljningskostnaderna 
under 2008 uppgick till kSEK 12 558 vilket motsvarade 
19,0 procent av de totala rörelsekostnaderna. Under kvartal 
1 2008 motsvarade marknads- och försäljningskostnaderna 
15,3 procent av de totala rörelsekostnaderna. Motsvarande 
siffra under kvartal 1 2009 var 10,8 procent.

Administrationskostnader
Under 2007 uppgick administrationskostnaderna till kSEK 
18 092 vilket innebar en ökning med 11,7  procent i jäm-
förelse med 2006. Under 2007 utgjorde administrations-
kostnaderna 28,0 procent av de totala rörelsekostnaderna. 
Under 2008 uppgick administrationskostnaderna till  
kSEK 17 638 vilket motsvarade 26,7 procent av de totala 
rörelsekostnaderna.

Under kvartal 1 2009 motsvarade administrations-
kostnaderna 26,9 procent av de totala rörelsekostnaderna 
vilket innebar en minskning med 0,4 procentenheter 
jämfört med kvartal 1 2008

Forsknings- och utvecklingskostnader
Under 2007 och 2008 har arbetet inom forskning och 
utveckling till stor del fokuserat på industrialisering av 
produktportföljen. Som en naturlig följd kunde utgif-
terna för detta arbete i allt större utsträckning aktiveras i 
balansräkningen. Utgifterna för forskning och utveckling 
är hänförliga till såväl egen personal som externa samar-
betspartners och konsulter. 

Under 2007 uppgick kostnaderna för forskning och 
utveckling till kSEK 35 466 vilket innebar en ökning med 
4,8 procent i jämförelse med 2006 och motsvarar 54,9 pro-
cent  av de totala rörelsekostnaderna. Huvudanledningen 
till ökningen var att forsknings- och utvecklingsavdelning-
ens personalstyrka ökat väsentligt under året. Kostnaderna 
för forskning och utveckling uppgick under 2008 till 
kSEK 39 462 vilket motsvarade 59,7 procent av de totala 
rörelsekostnaderna. Ökningen på kSEK 3 996 jämfört 
med samma period föregående år berodde främst på att 
personalstyrkan inom avdelningen har ökat under 2008. 
Under kvartal 1 2009 ökade kostnaderna för forskning och 
utveckling med 17,3 procent jämfört med kvartal 1 2008.
 
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter har under perioden 2006–2008 
varierat mellan kSEK 261 och kSEK 3 623.

Övriga rörelsekostnader har under perioden 2006–
2008 varierat mellan kSEK 939 till 28. Båda posterna 

UtVaLD finanSiELL infoRmation

Kostnad sålda varor
Kostnad sålda varor avser totala tillverkningskostnader  
avseende den utrustning som koncernen säljer. Under 
2007 uppgick kostnaderna för sålda varor till kSEK  
15 775 vilket motsvarade en ökning med 7,1 procent jäm-
fört med samma period 2006. Anledningen till ökningen 
var en högre andel SEM-relaterad försäljning, där produk-
tionskostnaden relativt sett är högre än för NIL och EBR. 
Under 2008 uppgick kostnaderna för sålda varor till kSEK 
30 005 vilket motsvarade en lägre takt i kostnadsökningen 
än den intäktsökning som bolaget uppvisade. Huvudor-
saken till detta var den större andelen försäljning av NIL 
maskiner. Kostnaderna för sålda varor under kvartal 1 
2009 ökade med 31,0 procent jämfört med kvartal 1 2008 
vilket var i relation till motsvarande ökning av intäkterna.

Bruttoresultat och bruttomarginal
Bruttoresultatet under 2007 uppgick till kSEK 16 882 vil-
ket motsvarade en minskning på 23,4 procent jämfört med 
samma period 2006. Orsaken till marginalförändringen 
berodde främst på en större andel försäljning av SEM-
relaterade produkter. Under 2008 uppgick bruttoresultatet 
till kSEK 41 498 vilket motsvarade en ökning på 145,8 pro-
cent. Bruttomarginalen ökade till 58 procent jämfört med 
52 procent föregående år. Förändringen var hänförlig till 
en större andel försäljning av NIL-maskiner under 2008.

Under kvartal 1 2009 uppgick bruttomarginalen till  

Obducats försäljning på olika geografiska marknader

 2008 2007 2006

norden 1 245 893 5 237

Övriga Europa 14 621 12 853 14 546

USa 4 437 1 559 10 662

asien 51 200 17 325 6 312

other 0 27 0

Summa 71 503 32 657 36 757
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avser huvudsakligen valutakursvinster och -förluster på 
rörelserelaterade fordringar och skulder. Under kvartal 1 
2008 uppgick koncernens övriga rörelseintäkter till kSEK 
261. Det fanns inga motsvarande intäkter under kvartal 
1 2009. Övriga rörelsekostnader uppgick till kSEK 233 
under kvartal 1 2008, motsvarande belopp var kSEK  
494 under samma period 2009.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för perioden 2006–2008 varie-
rade i intervallet kSEK -24 565 till -47 741. Under 2007 
uppgick rörelseresultatet till kSEK -47 741 vilket var en för-
sämring jämfört med 2006 med kSEK -10 869. Anledning-
en till försämringen var dels en lägre omsättning till en lägre 
bruttovinstmarginal, dels ökade rörelsekostnader som följd 
av den personalförstärkning koncernen genomfört inom 
framförallt forsknings- och utvecklingsavdelningen respek-
tive marknads- och försäljningsavdelningen. Under 2008 var 
rörelseresultatet kSEK -24 565 vilket var en förbättring på 
kSEK 23 176 jämfört med 2007. Anledningen till förbätt-
ringen av resultatet var främst den ökade försäljningen av 
NIL-maskiner under 2008. Rörelseresultatet under kvartal 1 
2009 uppgick till kSEK -10 206, en försämring med kSEK 
746 jämfört med samma period 2008.

Försämringen av rörelseresultatet under kvartal 1 
2009 motsvarade 7,9 procent och beror framförallt på en 
ökad satsning på forskning och utveckling. Forsknings- 
och utvecklingskostnaderna ökade med kSEK 1 519  
under kvartal 1 2009 vilket motsvarade 17,3 procent.   

Ränteintäkter och räntekostnader
Koncernens ränteintäkter har under perioden 2006–2008 
legat mellan kSEK 627 till kSEK 1 813. Ränteintäkterna 
avser ränta på bankmedel. Under kvartal 1 2009 ökade 
ränteintäkterna med kSEK 81 jämfört med samma period 
föregående år.

Räntekostnaderna uppgick under 2007 till kSEK  
1 453 vilket var en markant sänkning jämfört med 2006 
års räntekostnader på kSEK 5 335. Förändringen berodde 
på att merparten av förlagslånet 2004/07 konverterades 
under första kvartalet 2007. Den del som inte konverterades 
återbetalades till konvertibelinnehavarna. Under 2008 ökade 
koncernens räntekostnader till kSEK 6 082. Orsaken till 
ökningen var den under 2008 genomförda konvertibelemis-
sionen som tillförde koncernen kSEK 53,1 i likviditet efter 
emissionskostnader. Konvertibellånet löper med 8 procent 
årlig ränta vilket ökade koncernens räntekostnader. Ränte-
kostnaderna under kvartal 1 2009 uppgick till kSEK 1 871 
respektive kSEK 228 under kvartal 1 2008.

Skatt
Bolagets resultat har under perioden 2006–2008 respektive 
kvartal 1 2008 och kvartal 1 2009 ej belastats med skatt.

årets resultat
Årets resultat har under perioden 2006–2008 legat i 
intervallet kSEK -28 834 till kSEK -48 054. Under 2007 
försämrades årets resultat med kSEK -6 474  jämfört med 
2006, vilket motsvarade 15,6 procent. Anledningen till 
försämringen var densamma som anges under rubriken 
”Rörelseresultat”. Årets resultat 2008 uppgick till kSEK 
-28 834, en förbättring på kSEK 19 220 jämfört med fö-
regående år. Anledningen till förbättringen var densamma 
som anges under rubriken ”Rörelseresultat”. Periodens 
resultat uppgick till kSEK -11 709 under kvartal 1 2009. 
Under motsvarande period föregående år uppgick resulta-
tet till kSEK -9 401.

UtVaLD finanSiELL infoRmation
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UtVaLD finanSiELL infoRmation

BALAnSRÄKningAR

       

(kSEK)    31 mars 2009 31 mars 2008 31 dec 2008 31 dec 2007 31 dec 2006

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   23 979 18 402 20 637 20 070 21 062

patent    18 968 18 074 18 770 17 732 18 012

goodwill    2 468 2 468 2 468 2 468 2 468

Totala immateriella anläggningstillgångar   45 415 38 944 41 875 40 270 41 542

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark    9 033 9 158 8 621 10 026 10 618 

maskiner och andra tekniska anläggningar   11 664 14 700 12 464 15 377 12 361

inventarier, verktyg och installationer   745 387 804 436 473

totala materiella anläggningstillgångar   21 442 24 245 21 889 25 839 23 452

Totala anläggningstillgångar    66 857 63 189 63 764 66 109 64 994

Omsättningstillgångar

Varulager      

Råvaror och förnödenheter    7 735 13 625 6 919 10 327 6 418

Varor under tillverkning    6 263 1 520 6 651 2 969 3 655

färdigvaror    919 2 455 2 262 2 628 1 724

Totalt varulager    14 917 17 600 15 832 15 924 11 797

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar    1 920 7 319 8 493 10 737 7 778 

Övriga fordringar    2 589 2 577 2 839 1 748 1 296

Upparbetade men ej fakturerade intäkter   16 946 2 735 9 025 732 -

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 653 2 994 1 605 1 757 1 903

Totala kortfristiga fordringar    24 108 15 625 21 962 14 974 10 977

andra finansiella tillgångar värderade till verkligt      

värde via resultaträkningen    27 669 7 187 41 295 13 578 -

Kassa och bank    4 814 3 318 6 566 6 953 37 524

Totala omsättningstillgångar    71 508 43 730 85 655 51 429 60 298

TOTALA TILLGÅNGAR    138 365 106 919 149 419 117 538 125 292
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BALAnSRÄKningAR FORTS.

       

(kSEK)    31 mars 2009 31 mars 2008 31 dec 2008 31 dec 2007 31 dec 2006

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

aktiekapital    33 595 33 592 33 595 33 592 29 214 

Övrigt tillskjutet kapital    264 733 261 759 264 733 261 759 144 394 

Reserver    -2 570 -2 315 -3 279 -827 300

ansamlad förlust    -238 276 -207 245 -206 281 -159 552 -89 116

total resultat    -11 000 -10 889 -31 286 -49 181 -41 815

Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets  aktieägare 46 482 74 902 57 482 85 791 42 977 

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut    8 092 9 271 8 052 10 184 8 656 

Konvertibelt förslagslån    51 595 - 51 107 - -

Totala långfristiga skulder    59 687 9 271 59 159 10 184 8 656

    

Kortfristiga skulder

Konvertibelt förlagslån    - - - - 53 697

Skulder till kreditinstitut    2 869 1 201 2 676 1 435 765

Leverantörsskulder    13 091 10 082 10 632 9 052 7 543

Övriga skulder    2 510 3 017 3 565 1 421 1 152

fakturerade men ej upparbetade intäkter   2 125 - 4 026 - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   11 601 8 446 11 879 9 655 10 502

Totala kortfristiga skulder    32 196 22 746 32 778 21 563 73 659

TOTALA SKULDER OCH EGET KAPITAL  138 365 106 919 149 419 117 538 125 292

Ställda säkerheter      

företagsinteckningar lämnade för krediter   4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Spärrmedel    1 685 1 432 1 702 1 432 1 407

fastighetsinteckning    7 685 7 688 7 311 8 388 8 775

tillgångar med äganderättsförbehåll    3 198 4 154 3 437 4 391 -

Övriga säkerheter    - 241 121 - 131

Totala ställda säkerheter    16 568 17 515 16 571 18 211 14 313 

Eventualförpliktelser

Borgen    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

garantiåtaganden    - - - - -

Totala eventualförpliktelser    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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anläggningstillgångarna till kSEK 21 442 vilket motsvarade 
32,1 procent av de totala anläggningstillgångarna.  

Omsättningstillgångar
Koncernens omsättningstillgångar har under perioden 
2006–2008 utgjorts av varulager, kortfristiga fordringar 
samt kortfristiga placeringar och likvida medel. 

Varulager
Varulager har bestått av insatskomponenter till NIL- och 
SEM-utrustning, NIL- och SEM-maskiner under till-
verkning samt färdigtillverkade NIL- och SEM-maskiner. 
Under 2007 byggdes framförallt SEM-relaterat varulager 
successivt upp för att hantera den ökade orderstocken. 
Den 31 december 2007 uppgick varulagret till kSEK  
15 924 vilket motsvarade 31,0 procent av de totala omsätt-
ningstillgångarna. Motsvarande belopp 2006 var kSEK  
11 797 (19,6 procent). Per den 31 december 2008 upp-
gick varulagret till kSEK 15 832 (18,4 procent). Per den 
31 mars 2009 uppgick varulagret till kSEK 14 917 (20,9 
procent).

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar har under perioden 2006–2008 
utgjorts av kundfordringar, övriga fordringar, upparbetade 
men ej fakturerade intäkter samt förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter. Den 31 december 2008 uppgick de 
kortfristiga fordringarna till kSEK 21 962 vilket motsva-
rade 25,6 procent av de totala omsättningstillgångarna. 
Per den 31 mars 2009 uppgick de upparbetade men ej 
fakturerade intäkterna till kSEK 16 946 vilket motsvarade 
70,3 procent av de totala kortfristiga fordringarna. 

Likvida medel
Likvida medel har under perioden 2006–2008 utgjorts av 
kassa, banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar 
av överskottslikviditet i ett riskfritt räntebaserat penning-
marknadsinstrument. Totalt har likvida medel vid utgång-
en av respektive räkenskapsår varierat i intervallet kSEK 
20 531–47 861.  Den 31 december 2008 uppgick likvida 
medel till kSEK 47 861 vilket motsvarade 55,9 procent av 
de totala omsättningstillgångarna. De likvida medlen upp-
gick till kSEK 32 483 per den 31 mars 2009, motsvarande 
belopp samma period föregående år var kSEK 10 505.

Eget kapital
Bolagets totala egna kapital har under perioden 2006– 
2008 varierat i intervallet kSEK 42 977–85 791. Den  
31 december 2008 uppgick totalt eget kapital till kSEK  
57 482 vilket motsvarade 38,5 procent av den totala balans-
omslutningen. Per den 31 mars 2009 uppgick totalt eget 
kapital till kSEK 46 482 eller motsvarande 33,6 procent  
av den totala balansomslutningen. 

Kommentarer till balansräkningarna

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har under perioden 2006–2008 till 
största delen utgjorts av immateriella anläggningstillgång-
ar. Dessa har bestått av balanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten, patent och goodwill. Under perioden har de 
immateriella anläggningstillgångarna utgjort i genomsnitt 
63 procent av de totala anläggningstillgångarna. Balanse-
rade utgifter för utvecklingsarbeten har varierat intervallet 
kSEK 20 070–21 062 vilket motsvarat 49–51 procent av 
de totala immateriella anläggningstillgångarna. Balanserade 
patentutgifter har varierat i intervallet kSEK 17 732– 
18 770 (43–45 procent) och goodwill har under perioden 
oförändrat uppgått till kSEK 2 468. 

Per den 31 mars 2008 uppgick de immateriella anlägg-
ningstillgångarna till kSEK 38 944 vilket motsvarade 61,6 
procent av de totala anläggningstillgångarna. Motsvarande 
belopp den 31mars 2009 var kSEK 45 415 (67,9 procent). 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick till 
kSEK 18 402 per 31 mars 2008 vilket utgjorde 47,2 pro-
cent av de totala immateriella anläggningstillgångarna. Per 
den 31 mars 2009 uppgick de balanserade utgifterna för 
utvecklingsarbeten till kSEK 23 979 och motsvarade 52,8 
procent av de totala immateriella anläggningstillgångarna. 
Utgifter för patent uppgick under kvartal 1 2009 till kSEK 
till 18 968 (41,8 procent). Motsvarande belopp under kvar-
tal 1 2008 var kSEK 18 074 (46,4 procent). Goodwill har 
under perioden oförändrat uppgått till kSEK 2 468.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i form av byggnader och 
mark uppstod under räkenskapsåret 2006 då det engelska 
dotterbolaget Obducat CamScan Ltd. förvärvade den 
fastighet vari verksamheten bedrivs. Per den 31 decem-
ber 2006 upptogs fastighetens värde till kSEK 10 618, 
vilket motsvarade anskaffningskostnaden kSEK 10 732, 
justerat för valutakursfluktuationer samt minskat med 
avskrivningar enligt plan. I enlighet med IFRS bedöms 
marknadsvärdet på fastigheten vid varje bokslutstillfälle. 
Per den 31 december 2008 uppgick fastighetens bokförda 
värde till kSEK 8 621 och fastighetsinteckningen uppgick 
till kSEK 7 311. 

Förutom avskrivningar var valutakursdifferenser den 
främsta orsaken till det lägre värdet jämfört med samma 
period föregående år. Maskiner och andra tekniska utrust-
ningars andel av totala materiella anläggningstillgångar har 
under perioden 2006–2008 varierat i intervallet 53–60.  
För inventarier, verktyg och installationer har de varierat  
i intervallet 2–4 procent. De materiella anläggningstill-
gångarna uppgick den 31 december 2008 till kSEK 21 889 
vilket motsvarade 34,3 procent av de totala anläggnings-
tillgångarna. Per den 31 mars 2009 uppgick det materiella 

UtVaLD finanSiELL infoRmation



59

Långfristiga skulder
Koncernens långfristiga skulder har under perioden 
2006–2008 utgjorts av skulder till kreditinstitut samt av 
under 2008 utgivet konvertibelt förlagslån. Per den 31  
december 2008 uppgick skulder till kreditinstitut till kSEK 
8 052 varav kSEK 6 635 var relaterat till fastighetskredit. 
Per den 31 mars 2009 uppgick de långfristiga skulderna 
till kSEK 59 687 varav konvertibelt förlagslån uppgick till 
kSEK 51 595, vilket motsvarar 37,3 procent av den totala 
balansomslutningen.

Kortfristiga skulder
Bortsett från situationen per 31 december 2006, då det 
konvertibla förlagslånet om kSEK 53 697 klassificerades 
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som kortfristigt med anledning av dess förfall under första 
kvartalet 2007, låg koncernens andel kortfristiga skulder av 
den totala balansomslutningen under perioden 2006–2008 
på en jämn nivå och varierade i intervallet 18–22 procent. 
Kortfristiga skulder har huvudsakligen utgjorts av leve-
rantörsskulder och upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter. Per den 31 december 2008 uppgick kortfristiga 
skulder till kSEK 32 778 vilket motsvarade 21,9 procent 
av den totala balansomslutningen. Per den 31 mars 2008 
uppgick de kortfristiga skulderna till kSEK 22 746, vilket 
motsvarade 21,3 procent av den totala balansomslutning-
en. Motsvarande belopp den 31 mars 2009 var kSEK  
32 196 (23,3 procent).



60

under 2007 till kSEK -41 102 jämfört med kSEK -22 736 
föregående år. Försämringen berodde främst på minskat 
bruttoresultat, ökade personalkostnader samt ökad rörel-
sekapitalbindning p g a ökad orderingång.

Under 2008 uppgick kassaflödet från den löpande 
verksamheten till kSEK -11 738, en förbättring som 
främst berodde på ökat bruttoresultat på kSEK 41 498. 
Under första kvartalet 2009 uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten till kSEK -10 513 jämfört med 
kSEK -6 907 samma period föregående år. Förändringen 
beror framförallt på ett lägre resultat efter finansiella pos-
ter vilket i sin tur beror på högre räntekostnader.

Koncernens investeringar i immateriella anlägg-
ningstillgångar avseende balanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten, patent och goodwill  har under perioden 
2006–2008 legat på en jämn nivå.  Investeringar i materi-
ella anläggningstillgångar uppgick 2007 till kSEK  
5 772 jämfört med kSEK 14 802 för räkenskapsåret 2006. 
Ökningen under 2006 berodde på förvärv av fastighet 
motsvarande kSEK 10 618. Under 2008 uppgick inves-

Kommentarer om koncernens kassaflöde
Koncernens kassaflöde har under perioden 2006–2008 
dominerats av att utgående medel utgjorts av negativt 
kassaflöde från den löpande verksamheten samt utgifter 
för investeringar. Obducat har finansierat verksamheten 
genom ett flertal nyemissioner avseende aktier men även 
konvertibla skuldebrev. Därtill har finansiering arrangerats 
genom upptagande av krediter hos kreditinstitut.

Under 2007 ökade kassaflödet från rörelsens resul-
tat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till 
ökningen var den personalförstärkning som koncernen 
genomförde under året.

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet, hu-
vudsakligen avskrivningar, har legat på en stadig nivå un-
der hela perioden 2006–2008. Förändringar i rörelsekapital 
påverkade endast marginellt kassaflödet från den löpande 
verksamheten under 2006 och 2008. Under andra halvan 
2007 innebar dock ökad orderingång en ökad rörelsekapi-
talbindning, framförallt i varulager och kundfordringar. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

KASSAFLÖDeSAnALySeR
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(kSEK)    Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 2008 2007 2006

Löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster    -11 709 -9 401 -28 834 -48 054 -41 580 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet   3 134 4 668 15 669 14 145 17 182

förändring av rörelsekapital     -1 938 -2 174 1 427 -7 193 1 662

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 513 -6 907 -11 738 -41 102 -22 736

 

Investeringsverksamheten

förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -5 115 -2 025 -12 176 -10 204 -10 802

förvärv av materiella anläggningstillgångar   -229 -181 -1 949 -5 772 -14 802

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 344 -2 206 -14 125 -15 976 -25 604

Totalt kassaflöde efter investeringsverksamheten  -15 857 -9 113 -25 863 -57 078 -48 340

Finansieringsverksamheten

Emission av konvertibelt förlagslån 08/11   - - 55 545 - -

Kontant nyemission    - - - - 28 000

Kontant nyemission med stöd av teckningsoptioner  - - - 47 146 2 474

Slutreglering av konvertibelt förlagslån 04/07   -  - - -9 301 -

Emissionskostnader    - - -2 442 -389 -487

återvunnen moms emissionskostnader   - - - 431 - 

förändring av skuld till kreditinstitut/långfristiga skulder  479 -913 90 2 198 7 392

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  479 -913 53 193 40 085 37 379

Totalt kassaflöde efter finansieringsverksamheten  -15 378 -10 026 27 330 -16 993 -10 961

Likvida medel vid årets början    47 861 20 531 20 531 37 524 48 485

Likvida medel vid periodens slut   32 483 10 505 47 861 20 531 37 524
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mot eget kapital, liksom återvunnen moms på emissions-
kostnader. I samband med det tidigare nämnda förvärvet 
av fastighet under 2006 upptogs lån motsvarande kSEK 8 
181. Under 2007 finansierades investeringar i utrustning 
till anläggningen i Malmö, till ett anskaffningsvärde om 
kSEK 4 783, genom leasingavtal. Under första kvartalet 
2008 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamhe-
ten till kSEK -913. Motsvarande belopp kvartal 1 2009 
var kSEK 479, vilket beror på en ökning av långfristiga 
skulder.

teringarna i materiella anläggningstillgångar till kSEK  
1 949. Under kvartal 1 2009 uppgick de totala investering-
arna till kSEK 5 344 jämfört med kSEK 2 206 samma 
period föregående år. Finansieringsverksamheten har un-
der perioden 2006–2008 bidragit med väsentliga belopp. 
Kontanta nyemissioner av aktier tillförde under 2006 och 
2007 totalt kSEK 77 620: kSEK 30 474 (2006) samt kSEK 
47 146 (2007). Därutöver emitterades under 2008 ett kon-
vertibelt förlagslån om kSEK 55 545.

Emissionskostnader har konsekvent bokats direkt 
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genOMFÖRDA, PågåenDe OCh FRAMTiDA inVeSTeRingAR
Investeringar i anläggningstillgångar har under perioden 1 januari 2006–31 mars 2009 skett enligt följande: 

       

(kSEK koncern)    Jan–mars 2009 Jan–mars 2008 2008 2007 2006

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   4 128 959 8 245 6 766 7 613

patent    987 1 066 3 926 2 627 3 191

goodwill    - - - - -

Byggnader och mark    - - 5 - 10 734

maskiner och andra tekniska anläggningar   229 181 202 6 429 3 732

inventarier, verktyg och installationer   - - 1 747 154 336

Summa investeringar    5 344 2 206 14 125 15 976 25 606

Investeringarna liksom verksamheten i övrigt har finan-
sierats främst genom emissioner, konvertibla förlagslån, 
ordinär lånefinansiering, EU-bidrag samt förskott från 
kunder. Bolaget har för närvarande beslutade och pågå- 
ende investeringar om kSEK 10 900 vilket i huvudsak 
avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt 
patenter. De beslutade och pågående investeringarna  
är till större delen finansierade av kundorders och EU-
projekt.Pågående investeringar är till största delen relate-
rade till Sindre®-plattformen.

Obducat planerar framtida investeringar avseende fortsatt 
affärsutveckling inom de fokuserade applikationsområ-
dena (HDD, displayer, LED) uppgående till MSEK 15. 
Vidare planerar Obducat investeringar på MSEK 10 i syfte 
att applikationsanpassa Sindre®-plattformen. Även om de 
framtida investeringarna är planerade så har Obducat ännu 
inte ingått några avtal eller på annat sätt förbundit sig att 
utföra de planerade framtida investeringarna. Obducat 
planerar att finansiera de framtida investeringarna med 
emissionslikviden, men även genom kundorders.
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nyCKeLTAL OCh DATA PeR AKTie

       

    31 mars 2009 31 mars 2008 31 dec 2008 31 dec 2007 31 dec 2006

Lönsamhet

omsättningstillväxt (%)    27 133 119 -11 26

Bruttomarginal (%)    46 48 58 52 60

tillväxt i bruttoresultat (%)    23 220 146 -23 65

Rörelsemarginal (%)    neg neg neg neg neg

Vinstmarginal (%)    neg neg neg neg neg 

Räntabilitet

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)    neg neg neg neg neg

Räntabilitet på eget kapital    neg neg neg neg neg 

Kapitalstruktur

Eget kapital (kSEK)    46.482 74 902 57 482 85 791 42 997 

operativt kapital (kSEK)    76 555 74 869 71 456 76 879 68 571 

Sysselsatt kapital (kSEK)    109 038 85 374 119 317 97 410 106 095 

Räntebärande nettoskuld (kSEK)    30 073 -33 13 974 -8 912 25 594 

Kapitalomsättningshastighet (ggr)    0,11 0,11 0,54 0,27 0,30 

Soliditet (%)    33 70 38 73 34 

Skuldsättningsgrad    1,34 0,14 1,08 0,14 1,47 

Räntetäckningsgrad    -5,25 -40,23 -5,74 -32,07 -6,79 

andelriskbärande kapital (%)    33 70 38 73 34

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar (kSEK)    -10 513 -6 907 -11 738 - 41 102 -22 736 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -15 857 -9 113 -25 863 - 57 078 - 48 340 

Likvida medel (kSEK)    32 483 10 505 47 861 20 531 37 524 

Självfinansieringsgrad (ggr)    neg neg neg neg neg 

Investeringar

immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   5 115 2 025 12 176 10 204 10 802 

materiella anläggningstillgångar (kSEK)   229 181 1 949 5 772 14 802 

Medarbetare

medelantalet anställda (st)    72 53 63 48 43 

omsättning per anställd (kSEK)    214 228 1 135 680 855 

förädlingsvärde per anställd (kSEK)    21 neg 270 neg neg 

Data per aktie

antal aktier (st)    335 954 523 335 925 202 335 954 523 335 925 202 292 137 867 

genomsn. antal aktier före utsp. (st)    335 954 523 335 925 202 335 932 532 328 629 347 274 035 986 

genomsn. antal aktier efter utsp. (st)    369 588 709 335 925 202 358 367 540 338 236 815 332 300 601 

Resultat per aktier före och efter utsp. (SEK)   -0,03 -0,03 -0,09 - 0,15 - 0,15 

Utdelning per aktie (SEK)    na na na na na 

Eget kapital per aktie (EK)    0,14 0,22 0,17 0,26 0,15 

aktiekurs/Eget kapital per aktie (EK)    7,7 5,9 5,14 6,38 11,49 

p/E-tal    neg neg neg neg neg
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Definition av nyckeltal

omsättningstillväxt Ökning av intäkterna i procent av föregående års intäkter

Bruttomarginal Resultat före avskrivningar i procent av omsättningen  

tillväxt i bruttoresultat Ökning/minskning av bruttoresultatet i procent av föregående  
 års bruttoresultatt

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genom- 
 snittligt sysselsatt kapital   

Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Eget kapital Eget kapital vid periodens slut

operativt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder,  
 inklusive latent skatt, kassa och bank  
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder  
 inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella  
 tillgångar inklusive likvida medel  
Kapitalomsättningshastighet Årets fakturering dividerad med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader  
 dividerat med finansiella kostnader

andel riskbärande kapital Eget kapital plus minoritetsandelar plus latent skatt i procent  
 av balansomslutningen   

Kassaflöde före investeringar Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar  
 kassaflödet minus förändring av rörelsekapital   

Kassaflöde efter investeringar Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar  
 kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar   
Likvida medel Banktillgodohavanden och kassa

Självfinansieringsgrad Kassaflöde före investeringar dividerat med investeringar

immateriella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella  
 avyttringar exklusive omklassificeringar

materiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar efter eventuella  
 avyttringar

medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda

förädlingsvärde per anställd Rörelseresultat plus personalkostnader dividerat med  
 medelantalet anställda

antal aktier Antal utestående aktier vid periodens slut

genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter split, fond- och nyemissioner

Resultat per aktie före utspädning Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier

Resultat per aktie efter utspädning Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier efter  
 utspädning. Justering görs i resultatet för eventuell ränta för  
 konvertibla förlagslån vilken läggs tillbaka. Antal aktier efter  
 utspädning beräknas utifrån att samtliga eventuella utestående  
 konvertibla förlagslån konverteras till aktier samt att samtliga  
 eventuella optionsrätter löses in. Hänsyn tages endast i de fall då  
 utspädningseffekt medför ett försämrat resultat per aktie.  
 
Utdelning per aktie Faktisk utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut  

aktiekurs/eget kapital per aktie Beräknat prisintervall dividerat med eget kapital per aktie

p/E-tal Beräknat prisintervall dividerat med resultat per aktie
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Obducats styrelse arbetar med arbetssätt, arbetsformer 
och informationsgivning som följer ”Svensk kod för 
bolagsstyrning”. 

Finansiella mål 
Eftersom flertalet av Obducats tekniker och produkter inte 
nått full kommersialisering är det svårt att fastställa kvan-
titativa finansiella mål. Detta beror bland annat på att det i 
vissa fall saknas en fast prisbild för bolagets produkter. 

Utdelningspolitik
Mot bakgrund av att bolaget valt att i endast begränsad 
omfattning fastställa kvantitativa finansiella mål, är det 
även svårt att fastställa en framtida utdelningspolitik. 
Emellertid är det styrelsens avsikt att på sikt föreslå  
utdelningar om Obducats framtida resultatutveckling  
efter beaktande av bolagets finanspolicy har utdelnings-
bara medel såsom styrelsen bedömer det.

Finanspolicy
Styrelsen har i Obducats finanspolicy fastställt olika ramar 
och vilka risker som får tas. Riskhanteringen syftar till att 
identifiera, kvantifiera och reducera alternativt eliminera
risker. Obducats finanspolicy anger ramar för hur olika 
typer av finansiella risker ska hanteras och definierar den 
riskexponering inom vilken verksamheten får bedrivas och 
samtidigt säkerställa att koncernens finansiella verksamhet 
överensstämmer med de övergripande finansiella målen. 
Huvudinriktningen är en så låg riskprofil som möjligt.

Forsknings- och utvecklingspolicy 
Obducat är ett forsknings- och utvecklingsintensivt bolag 
vilket medfört att betydande belopp löpande aktiverats 
som immateriella tillgångar. Under perioden 2004–2008 
uppgick aktiverade forsknings- och utvecklingskostnader i 
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relation till totala rörelsekostnader till mellan 12,9 procent 
och 20,8 procent. Det är bolagets bedömning att denna 
nivå kommer att upprätthållas under de närmaste åren. 

Skattesituation 
På grund av de svårigheter som är förknippade med att 
prognostisera Obducats resultatutveckling är det svårt att 
bedöma koncernens eventuella skattebelastning under de 
närmaste åren. Mot bakgrund av koncernens ackumulera-
de förlustavdrag är det Obducats bedömning att bolagets 
resultat inte kommer att belastas med bolagsskatt under de 
närmaste åren.

Skattemässiga förlustavdrag
Per den 30 april 2009 beräknas de ackumulerade skatte-
mässiga förlusterna i de svenska bolagen till MSEK 389 
vilket motsvarar en uppskjuten skattefordran om cirka 
MSEK 102, varav MSEK 64 hänför sig till moderbolaget 
Obducat AB (publ), MSEK 30 till Obducat Technolo-
gies, MSEK 7 till Obducat MNP AB och MSEK 1 till 
Obducat Xicon Battery Electronics AB. Per den 30 april 
2009 beräknas de ackumulerade skattemässiga förlusterna 
i de brittiska bolagen till MSEK 39 vilket motsvarar en 
uppskjuten skattefordran om cirka MSEK 11. Obducat-
koncernen har således en uppskjuten skattefordran om 
totalt MSEK 113.

Med hänsyn tagen till den osäkerhet som föreligger 
gällande tidpunkten för utnyttjande av dessa skattemässiga 
förlustavdrag har uppskjuten skattefordran inte tagits upp 
till något värde i balansräkningen.

Valutaexponering 
Flödesexponering 
Beträffande Obducats NIL-intäkter är normalt fakture-
ringsvärdet – oavsett faktureringsvaluta – relaterat till en 
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Senast viktiga tendenser
Vad gäller de senaste viktiga tendenser under 2009 fram 
till datumet för detta prospektets inlämnande till Finans-
inspektionen (den 18 juni 2009), bedöms de grundläg-
gande drivkrafterna (se sida 36) som skapar efterfrågan 
på Obducats produkter vara oförändrade på lång sikt och 
Obducat har en stark marknadsposition som avsikten är 
att bygga vidare på. Obducats kunder har fortsatt ambi-
tionen att bygga ut produktionskapaciteten och förbere-
delser pågår. I det korta tidsperspektivet ligger den stora 
osäkerheten framförallt i när kunderna har en förmåga 
att  genomföra sina investeringsplaner, vilket påverkas 
framförallt av kundernas finansieringsmöjligheter men 
även av efterfrågeutvecklingen. Mot bakgrund av detta har 
bolaget vid nuvarande tidpunkt en negativ avvikelse mot 
den fastlagda försäljnings- och resultatbudgeten men den 
förväntade återhämtningen mot slutet av året kan få en 
positiv inverkan och därmed minska den totala avvikelsen. 
Däremot ligger försäljningspriser och inköpspriser i nivå 
med budgeterat.

Väsentliga förändringar i finansiell ställning, 
ställning på marknaden och framtidsutsikter
Sedan bolagets delårsrapport den 31 mars 2009, har inga 
väsentliga förändringar inträffat vad gäller koncernens 
finansiella ställning eller ställning på marknaden, ej heller 
beträffande bolagets bedömda framtidsutsikter.

Fastigheter
Obducat äger en fastighet. Det är fastigheten i vilken det 
engelska dotterbolaget Obducat CamScam Ltd har sitt 
kontor. Förutom denna fastighet äger koncernen inga 
fastigheter. Övrig verksamhet bedrivs i hyrda lokaler.

Reviderad finansiell information
Koncernens delårsrapport avseende första kvartalet 2009 
finns i detta prospekt på sida 83. Delårsrapporten har inte 
varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kon-
cernens årsredovisningar avseende 2006, 2007 och 2008 
införlivas genom hänvisning i detta prospekt. Samtliga 
dessa årsredovisningar har reviderats. Det har ej förekom-
mit några avvikande formuleringar i revisorns uttalanden.

ÖVRig finanSiELL infoRmation

med kunden på förhand avtalad relation mellan fakture-
ringsvalutan och SEK. Härigenom begränsas valutarisken 
i hög grad. Obducats intäkter härrör idag bland annat från 
försäljning av svepelektronmikroskop via det engelska 
dotterbolaget Obducat CamScan. Denna försäljning 
faktureras normalt i brittiska pund. Eftersom detta bolag 
har en egen lokal organisation för ändamålet som belastar 
koncernen med kostnader i brittiska pund samt mot 
bakgrund av det faktum att Obducat CamScans resultat 
efter skatt hittills varit blygsamt, valutasäkras inte dessa 
valutaströmmar. 

Balansexponering 
Obducat har för närvarande en blygsam balansexponering 
i utländsk valuta genom aktieinnehavet i Obducat UK Ltd.

Valutapolicy 
Om bolagets valutaflöden ökar väsentligt i framtiden tack 
vare ökad exportförsäljning, är det Obducats avsikt att  
valutasäkra dessa valutaflöden via de traditionella möjlig-
heter som banksystemet erbjuder. 

Finansieringsstruktur, finansiella resurser  
och lånebehov
Enligt balansräkningen den 30 april 2009 hade koncernen 
ett eget kapital om MSEK 42,3 samt MSEK 89,7 i totala 
skulder. Av dessa skulder är MSEK 9,0 täckta av säker-
heter, varav MSEK 2,1 utgörs av företagsinteckningar. 
Den 30 april 2009 hade koncernen beviljade krediter om 
MSEK 2,3 varav 2,1 var utnyttjat. Bolagets rörelsekapital 
per den 30 april 2009 uppgick till MSEK 34,4 och likvida 
medel uppgick vid samma tidpunkt till MSEK 20,4. Det 
befintliga rörelsekapitalet är enligt bolagets bedömning 
ej tillräckligt för att täcka de aktuella behoven under den 
närmaste tolvmånadersperioden. Bolaget bedömer att det 
uppstår brist på rörelsekapital i april 2010. För att täcka 
rörelsekapitalbehovet måste Obducat anskaffa MSEK 30 
vilket utgör en del av den nyemission som föreslås i detta 
prospekt. Om inga eller väldigt få av Obducats aktieägare 
tecknar i emissionen kommer garanten ENI att teckna 
värdepapper upp till ett belopp av MSEK 65. Om denna 
investerare inte skulle ha möjlighet att uppfylla sitt åtagan-
de, vilket enligt Obducats bedöming är mycket osannolikt, 
finns alternativa handlingsplaner. I ett sådant läge kom-
mer Obducat att försöka finansiera rörelsekapitalbehovet 
genom t ex en riktad emission, bankfinansiering. Det 
kan också leda till en reviderad strategi för Obducat och 
förmodligen också innebära en lägre investeringsnivå samt 
personalnedskärningar. 
 
Sponsring
Inget bolag i koncernen har genomfört några investeringar 
i sponsring.
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oRganiSation

STyReLSe

StYRELSE ocH LEDanDE BEfattningSHaVaRE

Henri Bergstrand

tord Wingren

Lars montelius

ingrid osmundsen

Björn persson

Werner Uhlmann

Enligt bolagsordningen 
skall styrelsen ha tre till 
tolv ledamöter med högst 
två suppleanter. Syrelsele-
damöter och suppleanter 
väljs av bolagsstämman. 
Ledamöter i Obducats 
styrelse är följande sex 
personer. Därutöver har 
Obducats styrelse två 
styrelsesuppleanter (för 
ytterligare information 
om respektive persons 
nuvarande och tidigare 
engagemang, vänligen se 
”Kompletterande infor-
mation om styrelse och 
ledning” på sida 73). 
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Henri Bergstrand
Född 1952. Styrelseordförande (arbetande) och ingår i 
revisions- och ersättningskommittén samt valberedningen. 
Civilekonom, maskiningenjör och reservofficer. En av 
Obducats grundare. Henri Bergstrand innehar styrelse-
uppdrag i European Nano Invest AB (ordf), samt i egna 
bolag. Henri Bergstrand har under mer än 20 års tid, 
parallellt med eget företagande, varit anlitad ”företags-
doktor” vid ett flertal börsnoterade och andra bolag, och 
innehar därmed en omfattande och gedigen bakgrund 
och erfarenhet inom styrelsearbete, företagsutveckling, 
finansiering och entreprenörskap. Ledamot i Obducat 
sedan 1996. Henri Bergstrand (inklusive familj och bolag) 
innehar 1 569 407 aktier av serie A, 1 240 560 aktier av 
serie B, samt 35 133 konvertibler av serie B (KV 5B/11) i 
Obducat AB. Henri Bergstrand är huvudägare i European 
Nano Invest AB, som innehar 4 377 745 aktier av serie A,
samt 1 486 788 konvertibler av serie A (KV 4A 08/11).

tord Wingren
Född 1961. Styrelseledamot. Civilingenjörsexamen i 
elektroteknik från Lunds tekniska högskola. Tord Wingren 
arbetar som verkställande direktör vid Nanoradio AB.  
Tidigare uppdrag omfattar bland annat chef  Samsung 
Telecom Europe, initiativtagare och CEO för Ericsson 
Mobile Platforms. Han innehar för närvarande styrelse-
uppdrag bland annat vid Lunds tekniska högskola. Tord 
Wingren innehar 160 000 aktier av serie B i Obducat AB.

Lars montelius
Född 1957. Styrelseledamot. docent, tekn dr, civilingen- 
jör, professor i nanoteknologi, Fysiska institutionen, 
Lunds tekniska högskola. Lars Montelius är för närva-
rande direktör för Oresundsuniversitetet och Öresund 
Science Region, samt delägare i European Nano Invest 
AB. Lars Montelius har för närvarande styrelseuppdrag i 
nQuip AB (ordf), European Nano Invest AB samt NEMS 
AB m fl. Ledamot sedan 1999. Lars Montelius innehar 
9 346 aktier av serie B i Obducat AB. Lars Montelius är 
delägare i European Nano Invest AB, som innehar 
4 377 745 aktier av serie A, samt 1 486 788 konvertibler  
av serie A (KV 4A 08/11). 

ingrid osmundsen
Född 1961. Styrelseledamot. Bachelor of  Arts. Ingrid 
Osmundsen är för närvarande CEO för Day. Ingrid 
Osmundsen har för närvarande styrelseuppdrag i Trac-
technology och Intersport. Ingrid Osmundsen har 
tidigare varit Chief  Operating Officer Europa för Claire’s, 
inköpschef  Meier & Frank, affärsområdeschef  Östeuropa 
Nike, inköpschef  Nike Retail, Sverigechef  Lindex, VD 
och koncernchef  Wedins skor och accessoarer. Ingrid 
Osmundsen har en omfattande erfarenhet genom ledande 
positioner inom retail, internationell försäljning, mark-
nadsföring, ledarskap och styrelsearbete i både svenska 
och utländska bolag. Ledamot i Obducat sedan juni 2005. 
Ingrid Osmundsen innehar inga aktier i Obducat AB.

Björn persson
Född 1955. Styrelseledamot. Civilingenjör (teknisk fysik 
och elektronik). Björn Persson är för närvarande verksam 
som kvalificerad konsult med uppdrag för exempelvis 
Telia och AirPlusTV (Italien). Björn Persson är för när-
varande även arbetande styrelseordförande i VODvision 
Europe AB och styrelseledamot i Bizvis Consultants AB, 
bolag vilka han även är grundare till. Björn Persson har 
tidigare varit VD i ConNova Group AB (publ). Björn 
Persson har en gedigen erfarenhet av utvecklingsbolag och 
affärsverksamhet i elektronikrelaterade företag. Ledamot 
i Obducat sedan juni 2007. Björn Persson innehar inga 
aktier i Obducat AB. 

Werner Uhlmann
Född 1935. Styrelseledamot. Ingår i revisions- och 
ersättningskommitten. Civilekonom. Werner Uhlmann 
är för närvarande egen företagare. Werner Uhlmann har 
för närvarande styrelseuppdrag i Malmö Parkerings AB, 
Tricordia International AB samt Finstar AB. Werner 
Uhlmann har tidigare varit finansdirektör i Euroc AB, och 
medlem av Senior Executive Board i Euroc AB/Scancem 
AB. Werner Uhlmann har en omfattande erfarenhet inom 
ekonomi och finans samt strategi- och managementfrågor 
inom olika branscher. Ledamot i Obducat sedan juni 2005. 
Werner Uhlmann innehar 11 750 aktier av serie B samt  
12 937 konvertibler av serie B (KV 5B 08/11) i Obducat AB. 

andré Bergstrand
Född 1983. Styrelsesuppleant. BA (Hons) International 
Business with Finance från European Business School 
London, samt MSc Business and Economics från Lunds 
Universitet. Arbetslivserfarenhet, Financial and Business 
analyst för Rexam PLC, London. Suppleant sedan juni 
2009. André Bergstrand innehar 33 766 aktier av serie B 
samt SEK 13 928 konvertibler i bolaget. 

Håkan thorbjörnsson
Född 1962. Styrelsesuppleant. Civilingenjörsexamen i elek-
troteknik från Chalmers Tekniska Högskola och Executi-
ve-MBA från Uppsala Universitet. Håkan Thorbjörnsson 
är för närvarande investerare i egen regi. Håkan Thor-
björnsson har tidigare innehaft ett antal chefspositioner 
och styrelseuppdrag i bolag inom TeliaSonera koncernen. 
Håkan Thorbjörnsson har en omfattande erfarenhet inom 
partnerskap och strategi samt affärs- och marknadsutveck-
ling. Suppleant sedan juni 2009. Håkan Thorbjörnsson 
innehar 500 000 aktier av serie B i Obducat AB. 

Styrelsens ledamöter är valda för tiden intill årsstämma 
2010. Ingen av styrelsens ledamöter har ingått avtal med 
bolaget eller dess dotterbolag om förmåner efter det att 
förordnandet avslutats.

StYRELSE ocH LEDanDE BEfattningSHaVaRE
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LeDAnDe BeFATTningShAVARe

patrik Lundström Jonas Hansson

Ulf g anderssonBabak Heidari

ian Holton

StYRELSE ocH LEDanDE BEfattningSHaVaRE

De ledande befattnings-
havarna i Obducat utgörs 
av följande personer (för 
ytterligare information 
om respektive persons 
nuvarande och tidigare 
engagemang, vänligen se 
”Kompletterande infor-
mation om styrelse och 
ledning” på sida 73).
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patrik Lundström
Född 1970. Verkställande direktör Obducat AB (publ). 
Ekonomie magister-utbildning. Patrik Lundström har 
tidigare arbetat som marknadsdirektör i Metget AB (1998– 
2000). Anställd sedan september 2000. Patrik Lundström 
(inklusive familj) innehar 29 357 aktier av serie B, samt  
7 732 konvertibler av serie B (KV B 08/11) i Obducat AB. 
Patrik Lundström är delägare i European Nano Invest AB, 
som innehar 4 377 745 aktier av serie A, samt 1 486 788 
konvertibler av serie A (KV 4A 08/11).

Babak Heidari
Född 1962. Teknisk chef  Obducat Technologies AB. 
Civilingenjör. Forskarutbildning syftande till teknisk 
licentiatexamen. Doktorandutbildning i mikro- och 
nanoteknik/fysik vid avdelningen för Fasta tillståndets 
fysik vid Lunds universitet. Heidari har tidigare innehaft 
bland annat följande positioner, utvecklingsingenjör i ABB 
cables AB (1986–1987), utvecklingsingenjör i Ericsson 
Component AB (1988–1989), konsult (USA 1989–1991), 
utvecklingsingenjör i Obducat AB (1991–1995), samt dok-
torandtjänst Lunds universitet (1996–2000). Babak Heidari 
är anställd i Obducat AB sedan 2000. Babak Heidari har 
en omfattande erfarenhet inom processutveckling inom 
litografi. Babak Heidari innehar inga aktier i Obducat AB. 
Babak Heidari är delägare i European Nano Invest AB, 
som innehar 4 377 745 aktier av serie A, samt 1 486 788 
konvertibler av serie A (KV A 08/11).

ian Holton
Född 1955. VD Obducat CamScan Ltd. Doktor i fysik, 
och har genomfört post-doc forskning inom fysisk kemi. 
Ian Holton har tidigare innehaft bland annat följande 
positioner; Development Director Omicron Nanotech-
nology UK Ltd (2003–2007), Senior Project Manager 
Astucia UK Ltd (2001–2003), Director of  Development 
VG Microtech Ltd (del av Thermo Fisher-koncernen) 
(1996–2001). Ian Holton har en lång erfarenhet av design 
och kommersialisering av elektronspektrometrar, samt 
även yrkesmässig erfarenhet inom marknadsföring och 
produktion. Anställd sedan September 2007. Ian Holton 
innehar inga aktier i Obducat AB. 

Jonas Hansson
Född 1967. Ekonomichef  Obducat AB (publ). Civileko-
nomutbildning. Arbetslivserfarenhet: Business Controller, 
Gambro (1993–2000), Business Controller, BTJ Group 
AB (2000–2005), Ekonomichef  BTJ Group AB (2006–
2008). Anställd från 2009. Jonas Hansson innehar inga 
aktier i Obducat AB. 

Ulf g andersson
Född 1960. Vice VD Obducat Technologies AB. Civil-
ingenjörsutbildning i bioteknik och tillämpad biokemi.  
Ulf  G Andersson har tidigare innehaft bland annat 
följande positioner: VD Technovobis AB och Dignitana 
AB (2003–2007), VP Sales and Marketing Cella Vision AB 
(2000–2003), International Marketing Director DAKO 
A/S (1996–2000) samt VD Euro Diagnostica AB (1993–
1996). Ulf  G Andersson har drygt 18 års erfarenhet från 
företagsledande befattningar inom det medicintekniska 
området med fokus på internationell marknadsföring och 
försäljning, framförallt i USA, Europa och Japan. Anställd 
sedan maj 2007. Ulf  G Andersson innehar 50 000 aktier 
av serie B  
i Obducat AB.

Ingen av de ledande befattningshavarna har ingått avtal 
med bolaget eller dess dotterbolag om förmåner efter det 
att förordnandet avslutats.

Revisorssuppleant
maria Ekelund
Revisorssuppleant är Maria 
Ekelund (född 1970). Även 
Ekelund är auktoriserad revisor 
vid Deloitte AB.

Revisor
Elna Lembrér åström
Bolagets revisor är Elna 
Lembrér Åström (född 1961), 
aktoriserad revisor verksam i 
Deloitte AB. Lembrér Åström 
har varit revisor i bolaget sedan 
2005. Lembrér Åström är med-
lem av FAR SRS.

StYRELSE ocH LEDanDE BEfattningSHaVaRE
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Kod för bolagsstyrning
En ny kod för bolagsstyrning blev gällande från 1 juli 
2008, vilken omedelbart började tillämpas av Obducat. 
Den första bolagsstyrningsrapporten lämnas i årsredovis-
ningen 2008.

Styrelsens ansvarsområden 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser 
VD samt revisions- och ersättningskommittéer. Styrelsen
skall på årsstämman presentera förslag till principer för er-
sättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 
för godkännande av stämman. Utifrån dessa principer
skall styrelsen besluta om lön och annan ersättning till  
VD. Styrelsen sammanträder minst sex gånger årligen. 

Styrelsens arbetssätt
Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelseleda-
möternas åligganden, vilka ärenden som skall behandlas 
och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. På 
bolagets styrelsemöten behandlas bland annat ett antal 
fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte, 
exempelvis godkännande av protokoll från föregående 
möte, genomgång av affärsläge samt ekonomisk rappor-
tering. Därutöver behandlas frågor såsom, och i förekom-
mande fall, årsbokslut, delårsrapporter, budget, likviditet 
och finansiering samt övergripande frågor som strategi 
och omvärldsanalys.

Under 2008 har styrelsen hållit tjugosex protokoll-
förda möten varav fyra hölls i anslutning till att bolaget 
lämnade delårsrapporter. Styrelsen har vid ett tillfälle un-
der året träffat bolagets revisorer utan närvaro av bolagets 
tjänstemän. Utöver de fasta punkterna i dagordningen vid
styrelsemötena har styrelsen under 2008 bland annat be-
handlat en nyemission av konvertibler och noteringsfrågor 
i samband med NGM:s tillfälligt indragna börstillstånd, 
vilket har medfört ett antal extra sammanträden.

Styrelseledamötenas närvaro beskrivs i följande tabell.

BoLagSStYRning, SäRSKiLD infoRmation om StYRELSE, LEDanDE BEfattningSHaVaRE m m

BOLAgSSTyRning, SÄRSKiLD inFORMATiOn OM 
STyReLSe, LeDAnDe BeFATTningShAVARe M M

Närvarande vid styrelsemöten

Henri Bergstrand (ordf)    26 (26)  

Werner Uhlmann    25 (26)

Kjell grubin*    15 (16) 

Lars montelius    24 (26)

ingrid osmundsen    24 (26) 

Björn persson    24 (26) 

tord Wingren**   8 (10)  

*   Styrelseledamot fram till årsstämman 18 juni 2008
** Styrelseledamot från och med årsstämman 18 juni 2008

Styrelsens ersättning
Vid årsstämma den 18 juni 2009 beslutades i enlighet med 
valberedningens förslag att årligt arvode till styrelsen skall 
utgå med 175 000 kronor per ledamot, och, därutöver,
med 30 000 kronor per månad till Lars Montelius i egen-
skap av arbetande styrelseledamot och 60 000 kronor per 
månad till Henri Bergstrand i egenskap av arbetande
styrelseordförande. Var och en av styrelsesuppleanterna 
skall erhålla arvode med 5 000 kronor per ordinarie sty-
relsemöte som suppleanterna deltar i, dock högst 50 000 
kronor. Vidare beslutades att ledamöter som utför arbete 
för bolaget utöver styrelsearbetet kan efter styrelsen beslut 
erhålla skälig ersättning. 

Ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen beslutar om lön och annan ersättning till VD 
och beslutar dessutom om principerna för ersättningar till 
ledande befattningshavare. Följande riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare godkändes av årsstäm-
man den 18 juni 2009:

Ersättningen till VD och andra ledande befattnings-
havare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, 
övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersätt-
ningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på 
den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till 
befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i för-
hållande till definierade och mätbara mål och vara högst 
50 % i förhållande till den fasta lönen.

Uppsägningstiden ska vara ömsesidig mellan befatt-
ningshavare och bolag och ska omfatta mellan ett halvt 
och ett år. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Frågor om ersättning till företagsledningen ska 
behandlas av en ersättningskommitté och, vad avser VD, 
beslutas av styrelsen. Om bolaget i något särskilt fall ger 
enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordina-
rie styrelse- eller kommittéarbete, ska styrelsen besluta om
ersättningen, vilken ska vara skälig och marknadsmässig. 
Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl.

Revisionskommitté
Revisionskommittén består av Henri Bergstrand (ord-
förande) och Werner Uhlmann. Enligt koden för bolags-
styrning skall revisionskommittén bestå av minst tre 
ledamöter. Styrelsen har beslutat att endast utse två 
ledamöter i revisionskommittén med hänsynt till bolagets 
och styrelsens storlek. 
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let med NGM. Därutöver finns ett antal rekommendatio-
ner. Obducats styrelse har bland annat beslutat att följande 
interna policies och regelverk skall finnas i bolaget så som 
finanspolicy, informationspolicy, kvalitetspolicy, IT- och 
säkerhetspolicy, jämställdhetspolicy, miljöpolicy och ar-
betsmiljöpolicy. Samtliga policies och interna regelverk ses 
över kontinuerligt.

Revisionskommitténs huvudsakliga uppgift är att be-
handla frågor rörande koncernens revision, att bedöma 
omfattning och inriktning av ekonomiska processer och 
kvaliteten av den interna kontrollen. Dessutom behandlas 
kvalitetsfrågor för den externa finansiella rapporteringen. 
Vidare sker uppföljning av de externa revisorernas arbete 
för att förvissa sig om att arbetet bedrivs oberoende, 
objektivt och kostnadseffektivt.

Revisionskommittén har även till uppgift att hantera 
processen vid val av revisorer.

Under 2008 har revisionskommittén haft fem 
protokollförda sammanträden. Bolagets revisor har varit 
närvarande fyra ggr, Werner Uhlmann fyra ggr och Henri 
Bergstrand vid samtliga sammanträden. 

Ersättningskommitté
Ersättningskommittén utgörs av Henri Bergstrand 
(ordförande), Werner Uhlmann samt Ingrid Osmundsen. 
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Ersättningskommitténs huvudsakliga uppgift är att tillse 
att styrelsens riktlinjer för ersättningar till VD och andra 
ledande befattningshavare efterföljs och att föreslå styrel-
sen eventuella förändringar. Ersättningskommittén har 
haft två protokollförda sammanträden under året, vid  
vilka samtliga ledmöter varit närvarande.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman fram-
lägga förslag på styrelseledamöter för perioden fram till 
och med nästa årsstämma, samt förslag på ersättning för 
dessa ledamöter. I valberedningen ingår Olle Bengtsson 
(ordförande), Henri Bergstrand, Lars Montelius och
Håkan Thorbjörnsson. Valberedningen har haft fem  
sammanträden under 2008.

Ersättningar 2008
     Villkorade 

    Utbetalda uppskjutna Natura- Avsättningar Summa 

(kSEK)    ersättningar ersättningar förmåner till pensioner ersättningar

Styrelse

Henri Bergstrand (ordförande)    895 - - - 895

Kjell grubin*    88 - - - 88

Lars montelius    535 - - - 535

ingrid osmundsen    175 - - - 175

Björn persson    175 - - - 175

Werner Uhlmann    175 - - - 175

tord Wingren**     88 - - - 88

Summa Styrelse    2 130 - - - 2 130

Ledande befattningshavare

patrik Lundström, VD    1 102 - 102 178 1 382

Övriga ledande befattningshavare    3 278 - 98 562 3 938

Summa Ledande befattningshavare    4 380 - 200 740 5 320

Revisor

Summa Revisor    595    595

   Varav revision    421    421

   Varav övriga uppdrag    174    174

Totala ersättningar 2008    7 105 - 200 740 8 045

*   Styrelseledamot fram till årsstämman 18 juni 2008
** Styrelseledamot från och med årsstämman 18 juni 2008

Incitaments- eller bonusprogram
För närvarande tillämpar Obducat inga incitaments- eller 
bonusprogram.

Interna policies
Att aktien handlas på en reglerad marknadsplats innebär 
att ett stort antal regler och föresskriftert måste följas. 
Vissa av dessa är reglerade i lag och andra i noteringsavta-



72

hantering av olika risker. Under 2008 har en fördjupad 
riskanalys gjorts där riskerna i verksamheten systematiskt 
identifierats och klassificerats med utgångspunkt för ris-
kens sannolikhet och konsekvens för bolaget. Riskbedöm-
ningen och klassificeringen är presenterad och förankrad 
hos bolagets styrelse. Denna riskbedömning styr nivån och
kraven på uppföljning och kontroller för att säkerställa 
bolagets verksamhet. Kontrollaktiviteter sker på alla nivåer 
i bolaget där VD och CFO ansvarar för att verifiera, ana-
lysera och säkerställa att framtagen information är korrekt 
och fullständig. Ledningens uppföljning sker bland annat 
genom regelbundna möten med verksamhetsansvariga
beträffande verksamheten, dess ekonomiska ställning och 
resultat samt risker och möjligheter. Styrelsen analyserar 
bland annat månatliga verksamhetsrapporter där ledning-
en redogör för den gångna perioden och kommenterar 
bolagets ekonomiska ställning och resultat. På detta sätt 
följs väsentliga fluktuationer och avvikelser upp vilket
minimerar riskerna för fel i den finansiella informationen. 
Vidare sker inom revisionskommittén tillsammans med 
bolagets externa revisorer regelbunden uppföljning
och utvärdering av den interna kontrollen. Vid revisions-
kommitténs möten diskuteras med de externa revisorerna 
kontinuerligt vilka förbättringar som kan göras.

Information och kommunikation
Bolagets information och kommunikation skall vara kor-
rekt, öppen, snabb och samtidig till alla intressegrupper. 
All extern kommunikation skall ske i enlighet med note-
ringsavtalet för NGM. Kvartalsrapporter och årsredovis-
ningen publiceras på fastställda datum på bolagets
hemsida och via NGM efter granskning av revisionskom-
mittén och styrelsen.

Internt styrande dokument i form av policies, riktlin-
jer och handböcker finns tillgängliga för berörd personal 
via bolagets intranät.

Uppföljning
Baserat på den ordinarie löpande finansiella rapporte-
ringen, revisionskommitténs analyser och rapporter samt 
resultatet av externrevisorernas granskning utvärderar sty-
relsen löpande den interna kontrollen samt den finansiella 
rapporteringens kvalitet och fullständighet.

Särskild information om medlemmarna  
i bolagets förvaltnings-, lednings- och  
kontrollorgan
Ingen av de personer som nämns under rubrikerna Styrelse, 
Ledande befattningshavare samt Revisor på sidorna 66–69, 
har under den senaste femårsperioden deltagit i någon 
konkurs, dömts i bedrägerirelaterade mål, ej heller deltagit 
i likvidation eller konkursförvaltning. Under den senaste 
femårsperioden har det ej heller funnits eller finns det från 
myndigheters sida några anklagelser och/eller sanktioner 

Finansiell rapportering
Styrelsen säkerställer kvaliteten av den finansiella rappor-
teringen genom en noggrann granskning och uppföljning 
av de finansiella rapporter som ledningen tillställer styrel-
sen. Den ekonomiska rapportering som omfattar värde-
ringsfrågor, bedömningar och riktlinjer för revisionen 
behandlas kontinuerligt av styrelsen. Styrelsen ser även till 
att granskning och uppföljning av juridiska ärenden och 
tvister sker löpande. Bolagets revisorer avger till styrelsen 
årligen en rapport, som visar resultat och påpekanden av 
de väsentligaste granskningsområdena. Denna rapport 
presenteras muntligen vid det styrelsemöte som behandlar 
bokslutskommunikén och vid samma tillfälle kan styrelse-
ledamöterna ställa frågor till revisorerna. Det förväntas att 
revisorernas redogörelse bland annat tydliggör att bolagets 
rutiner medger att det på ett säkert sätt går att övervaka 
bokföringen, förvaltningen av tillgångar och bolagets 
ekonomiska förhållanden.

Extern revision
Vid årsstämman 2009 omvaldes Elna Lembrér Åström, 
Deloitte AB, som personvald revisor, för en tid om fyra 
år. Revisorernas arbete skall utföras enligt en revisionsplan 
som fastställs av med styrelsen och revisorerna i förening. 
Revisorerna informerar styrelsen årligen om vilka tjänster 
de utfört utöver den normala revisionen, arvoden för så-
dana tjänster och andra omständigheter som kan påverka 
bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna
skall även delta vid årsstämman och där presentera sitt 
arbete, sina synpunkter och slutsatser. Minst en gång om 
året skall styrelsen träffa bolagets revisorer utan närvaro
av verkställande direktören eller annan person från före-
tagsledningen.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagens  
föreskrifter och god revisionssed i Sverige, vilken är ba-
serad på International Federation of  Accountants (IFAC) 
internationella revisionsstandard. 

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön är grunden för den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen. Bolagets interna 
kontrollstruktur bygger bland annat på en tydlig ansvars 
och arbetsfördelning mellan såväl styrelsen och verkstäl-
lande direktör som inom den operativa verksamheten. 
Vidare finns en rad dokumenterade policies och riktlinjer
som styrelsen fastställt och som kontinuerligt utvärderas 
av ledning och styrelse. Dessa styrande dokument kom-
municeras via fastställda informations- och kommunika-
tionsvägar och har därmed gjorts tillgängliga och kända 
för berörd personal.

Riskhantering och kontrollaktiviteter
Riskhanteringen inom Obducat är en kontinuerlig process 
i hela organisationen och innefattar identifiering och 
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Obducat har under 1999 och 2000 från bland andra sty-
relseledamoten Lars Montelius och CTO Babak Heidari 
förvärvat rättigheterna till vissa uppfinningar avseende 
NIL. Ersättning för förvärven utgår förutom i form av en 
begränsad initial köpeskilling huvudsakligen som royalty 
baserad på nettoförsäljningsvärdet av de produkter, tillbe-
hör, annan utrustning  och tjänster som säljs av Obducat 
och i den mån dessa relaterar till de överlåtna uppfinning-
arna. Enligt förvärvsavtalet utgick royalty enligt ovan till 
och med år 2007. 

Resultatet för januari–december 2007 belastades med 
royalty till närstående uppgående till 435 (725). Transaktio-
nen är genomfördes enligt marknadsmässiga villkor.

Pensionsavtal och sjukförsäkring
Obducat erlägger för sina anställda inga pensionspremier 
och/eller sjukförsäkringspremier utöver vad som inom 
ramen för de sociala kostnaderna kan betraktas som sed-
vanliga villkor.

Uppsägningstider och avgångsvederlag
Obducat tillämpar sedvanliga anställningsavtal. Med 
den verkställande direktören finns en uppsägningstid 
om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida, samt 
sex månader vid uppsägning initierad från verkställande 
direktören. Maximal uppsägningstid för övriga ledande 
befattningshavare utgör sex månader. Förutom lön under 
uppsägningstiden finns inga avtalade avgångsvederlag.

Kompletterande information 
om styrelse och ledning
Utöver nuvarande position i Obducat och dess dotter-
bolag har personerna i bolagets styrelse och ledande be-
fattningshavare under de senaste fem åren antingen varit 
medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan el-
ler varit delägare i de bolag som framgår av förteckningen 
på sidorna 74–75.

mot någon av de nämnda personerna. Ingen av personerna 
har under den senaste femårsperioden ej heller förbjudits 
av domstol att ingå som medlem av emittents förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent. Mellan perso-
nerna som nämns på sidorna 66–79 finns ett familjeband 
mellan två av personerna. Henri Bergstrand är far till 
André Bergstrand.

Intressekonflikter och 
transaktioner med närstående
Mellan bolaget och de personer som nämns under rubri-
kerna Styrelse, Ledande befattningshavare och Revisor på 
sidorna 66–69, eller andra personer i ledande befattningar 
förekommer inga intressekonflikter. 

Det har ej heller förekommit, några avtalsförhållan-
den eller andra särskilda överenskommelser mellan bolaget 
och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra par-
ter, enligt vilka någon av dessa personer valts in i bolagets 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i 
annan ledande befattning. Obducat eller dess dotterbolag, 
har ej lämnat lån, ställt garantier, lämnat säkerheter eller 
ingått borgensförbindelser till förmån för någon styrelse-
ledamot, ledande befattningshavare, revisor eller annan till 
bolaget närstående person. 

Obducat har i samband med den emission som 
beskrivs i detta prospekt med ENI träffat (i) ett upp-
dragsavtal enligt vilket ENI åtog sig att arbeta för att 
emissionen skulle garanteras i sin helhet och (ii) ett emis-
sionsgarantiavtal enligt vilket ENI har förbundit sig att, 
utan ersättning, teckna sin företrädesrättandel i emissionen 
och – om emissionen inte skulle bli fulltecknad – mot 
garantiersättning teckna ytterligare högst 40.625.000 B-
units. För mer information, se avsnittet ”Legala frågor och 
övrig information” på sida 80. ENI är Obducats röstmäs-
sigt största ägare. Därtill är Obducats styrelseordförande 
Henri Bergstrand och styrelseledamoten Lars Montelius 
delägare och styrelseordförande respektive styrelseledamot 
i ENI.
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Styrelse

Namn                                     Nuvarande engagemang                                 Tidigare engagemang

Henri Bergstrand, Ordf.            Bergstrand marknadsföring KB                        printcom aB (publ)

geijersgatan 2a              Bbo Konsult KB (inaktivt)                               Eds Bruk plåtteknik aB

216 18 malmö                  neprovente HB (inaktivt)                                Eds Bruk paper aB

                                            European nano invest aB  Eds Bruk mekaniska Verkstad aB                            

                                            nanobiochip Sweden aB                                

                                            alstermo Bruk aB                                         

                                            Eds Bruk aB (inaktivt)                                  

                                            Sune olsson i arlöv aB                                 

                                            alstermo Bruk Design aB                             

                                                                                              Eds Bruk Holding aB                                                                                                                                             

 Eds Bruk Herrgård aB (inaktivt)                          

                                            Kraft-pak aB

 obducat technologies aB

 Smartag aB (inaktivt)

 obducat mnp aB

 Xicon Battery Electronics aB (inaktivt)   

Lars Montelius                        nquip aB  arthand aB                                                                                              

geijersgatan 2a                    European nano invest aB

216 18 malmö                 nanocam aB

                                            nems aB 

 obducat technologies aB

 Smartag aB (inaktivt)

 obducat mnp aB

 Xicon Battery Electronics aB (inaktivt)

Ingrid Osmundsen                  tractechnology aB                                        Rizzo international aB

geijersgatan 2a                                                              intersport Sverige aB  Wedins accent aB

216 18 malmö                                                                       obducat technologies aB     Wedins Skor & accessoarer aB       

  Smartag aB (inaktivt) torps Köpcenter Väskor aB         

                                                                                                    obducat mnp aB           Don Donna aB                      

                                                                                                    Xicon Battery Electronics aB (inaktivt)         aB Walter Rosanders Skoaffärer

                                                                                                             Wilken Wilkenson fastighets aB

                                                                                                             Rizzo Skor aB

                                                                                                             nobia aB

Björn Persson                         Vodvision Europe aB                                     magasinet consulting i motala aB

geijersgatan 2a        Bp Dynamic funds aB                                   Sp Uthyrnings aB

216 18 malmö Warehouse consulting i motala aB E persson förvaltning i motala aB    

                Warehouse Holding aB E persson Holding aB                                   

                       Warehouse magasinet i motala aB Warehouse mind & Body aB

                                            Bizvis consulting aB 

 obducat technologies aB

 Smartag aB (inaktivt)

 obducat mnp aB

 Xicon Battery Electronics aB (inaktivt)                                            

Werner Uhlmann                      tricordia international aB                               Jciea Kenasto conference aB

geijersgatan 2a                            malmö Kommuns parkeringsab  

216 18 malmö                      finstar aB   

 obducat technologies aB

 Smartag aB (inaktivt)

 obducat mnp aB

 Xicon Battery Electronics aB (inaktivt)                                                   

Tord Wingren                          general Rf modules aB                                                   Decuma aB

geijersgatan 2a  Wingren Hightec aB                                                                                                                                  

216 18 malmö nanoradio aB

 instant advice aB

 obducat technologies aB

 Smartag aB (inaktivt)

 obducat mnp aB

 Wireless Experience Wep aB (inaktivt)

 Xicon Battery Electronics aB (inaktivt)
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Styrelse forts.

Namn                                     Nuvarande engagemang                                 Tidigare engagemang

André Bergstrand – –

geijersgatan 2a  

216 18 malmö   

Håkan Thorbjörnsson proviera Vascon aB

geijersgatan 2a  

216 18 malmö  

Ledande befattningshavare

Namn                                     Nuvarande engagemang                                 Tidigare engagemang

Patrik Lundström, VD  obducat technologies aB Smartag aB

geijersgatan 2a  obducat mnp aB

216 18 malmö  Xicon Battery Electronics aB 

Babak Heidari, Tekn chef Babaks microtech consulting obducat technologies aB

geijersgatan 2a optool aB Smartag aB

216 18 malmö  obducat mnp aB

  Xicon Battery Electronics aB 

Ulf G Andersson Obducat Technologies AB technovobis aB

geijersgatan 2a  nactilus aB

216 18 malmö  Dignitana aB  

  pervac aB  

  Bikomed aB

  inpac intressenter aB

  procella aB

  inpac aB 

  inpac Holding aB

Ian Horton - -            

geijersgatan 2a

216 18 malmö

Jonas Hansson Lunda tand aB BtJ Sverige aB  

geijersgatan 2a  BtJ System aB

216 18 malmö

Revisor

Namn                                     Nuvarande engagemang                                 Tidigare engagemang

Elna Lembrér Åström Elna Lembrér åström Revisionsbyrå aB -  

Deloitte aB Lel Resurs aB (inaktivt)

SE-113 79  Stockholm Lel Revision aB

Revisorssuppleant

Namn                                     Nuvarande engagemang                                 Tidigare engagemang

Maria Ekelund - -  

Deloitte aB 

SE-113 79  Stockholm 
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Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling under 
de senaste fem åren (samtliga belopp i SEK). Samtliga 
nedan beskrivna företrädesemissioner, riktade emissio-
ner och optionsinlösen har tecknats kontant. Utbyte av 
skuldebrev avser konvertering av emitterat konvertibelt 
förlagslån genom fordringskvittning.

Aktiekapital
Det utestående antalet aktier i Obducat uppgår per den  
30 april 2009 till 335 954 523 fördelade på 6 205 294 ak-
tier av serie A och 329 749 229 aktier av serie B. Aktierna 
har ett kvotvärde på SEK 0,1 och aktiekapitalet uppgår 
till SEK 33 595 452,30. Aktierna av serie B är upptagna 
till handel på NGM Equity. Samtliga aktier har lika rätt 
till andel i bolagets tillgångar och vinster. Aktier av serie 
A medför tio (10) röster per aktie av serie B medför en 
(1) röst per aktie. Samtliga aktier är emitterade och fullt 
inbetalda.

AKTieKAPiTAL OCh ÄgARFÖRhåLLAnDen

aKtiEKapitaL ocH ägaRfÖRHåLLanDEn

   

   Ökning av Ökning av  Antal Antal Tecknings- Tecknat Kvot-

År   Transaktion antalet aktier aktiekapital Aktiekapital A-akter B-aktier kurs belopp värde

Juli 2004  Utbyte skuldebrev 1 080 346 108 035 20 273 424 6 500 000 196 234 232 2,20 2 322 744 0,10

Juli 2004  optionsinlösen 18 482 1 848 20 275 272 6 500 000 196 252 714 2,20 39 736 0,10

okt 2004  Utbyte skuldebrev 1 145 257 114 526 20 389 798 6 500 000 197 397 971 2,20 2 462 303 0,10

okt 2004  optionsinlösen 1 171 665 117 167 20 506 964 6 500 000 198 569 636 2,20 2 519 080 0,10

Jan 2005  Utbyte skuldebrev 147 336 14 734 20 521 698 6 500 000 198 716 972 2,20 316 772 0,10

Jan 2005  optionsinlösen 2 595 259 20 521 957 6 500 000 198 719 567 2,20 5 579 0,10

april 2005  Utbyte skuldebrev 262 652 26 265 20 548 222 6 500 000 198 982 219 2,20 564 702 0,10

maj 2005  omstämpling 0 0 20 548 222 3 867 500 201 614 719 0,00 0 0,10

Juni 2005  företrädesemission 58 709 204 5 870 920 26 419 143 5 724 642 258 466 781 1,10 62 231 756 0,10

Juli 2005  Utbyte skuldebrev 238 23 26 419 166 5 724 642 258 467 019 2,10 500 0,10

Juli 2005  optionsinlösen 260 26 26 419 192 5 724 642 258 467 279 2,10 546 0,10

Juli 2005  omstämpling 0 0 26 419 192 5 686 788 258 505 133 0,00 0 0,10

Juli 2005  Utbyte skuldebrev 1 849 185 26 419 377 5 724 642 258 506 982 2,10 3 883 0,10

okt 2005  optionsinlösen 6 825 682 26 420 059 5 686 788 258 513 807 2,10 14 333 0,10

okt 2005  omstämpling 0 0 26 420 059 5 436 788 258 763 807 0,00 0 0,10

feb 2006  Utbyte skuldebrev 535 53 26 420 113 5 436 788 258 764 342 2,10 1 124 0,10

feb 2006  omstämpling 0 0 26 420 113 5 370 288 258 830 842 0,00 0 0,10

april 2006  Utbyte skuldebrev 256 953 25 695 26 445 808 5 370 288 258 857 482 2,10 539 601 0,10

april 2006  optionsinlösen 53 385 5 339 26 451 147 5 370 288 259 141 180 2,10 112 109 0,10

Juni 2006  optionsinlösen 1 282 050 128 205 26 579 352 5 370 288 260 423 230 1,40 1 794 870 0,10

Juli 2006  Utbyte skuldebrev 742 609 74 261 26 653 613 5 370 288 261 165 839 2,10 1 559 479 0,10

Juli 2006  optionsinlösen 242 889 24 289 26 677 902 5 370 288 261 408 728 2,10 510 067 0,10

Juli 2006  Riktad emission 25 000 000 2 500 000 29 177 902 5 370 288 286 408 728 1,12 28 000 000 0,10

okt 2006  Utbyte skuldebrev 331 168 33 117 29 211 019 5 370 288 286 739 896 2,10 695 453 0,10

okt 2006  optionsinlösen 27 683 2 768 29 213 787 5 370 288 286 767 579 2,10 58 134 0,10

Jan 2007  optionsinlösen 6 622 662 29 214 449 5 370 288 286 774 201 2,10 13 906 0,10

Jan 2007  Utbyte skuldebrev 17 792 1 779 29 216 228 5 370 288 286 791 993 2,10 37 363 0,10

april 2007  optionsinlösen 22 426 806 2 242 681 31 458 909 5 806 485 308 782 602 2,10 47 096 293 0,10

april 2007  Utbyte skuldebrev 21 336 115 2 133 612 33 592 520 6 205 294 329 719 908 2,10 44 805 842 0,10

nov 2008  Utbyte skuldebrev 29 321 2 932 33 595 452 6 205 294 329 749 229 1,65 48 380 0,10

Juli 2009  företrädesemission * 184 794 352 18 479 435,20 52 074 887,50 10 083 602 510 665 273 0,40  0,10

* Avser den i detta prospekt presenterade företrädesemissionen 
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ningsoptioner. Vid fullteckning av units i emissonen  
ökar antalet utestående optioner med 92 397 172, varav  
90 45 020 i serie B och 1 939 152 av serie A. 

Utspädningseffekter
Om nyemissionen av units blir fulltecknad och även 
samtliga teckningsoptioner nyttjas till att teckna aktier 
tillkommer totalt 277 191 516 aktier i Obducat vilket 
innebär en utspädning på 82,5 procent av kapitalet och 
84,1 procent av rösterna. Obducat har även utestående 
konvertibler (konvertibel 2008/2011). Om samtliga dessa 
skulle nyttjas för konvertering till aktier skulle det innebära  
att utspädningseffekten avseende kapitalet blir ytterligare 
10 procentenheter högre och uppgå till 92,5 procent.

Bemyndigande
På årsstämma den 18 juni 2009 beslöts att bemyndiga 
styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta 
beslut om nyemission av B-aktier och/eller teckningsop-
tioner som berättigar till teckning av B-aktier. Bemyndi-
gandet får endast utnyttjas för att infria ett åtagande av 
bolaget att erlägga marknadsmässig garantiprovision i 
form av aktier och/eller teckningsoptioner till en eller 
flera garanter av den emission som beskrivs i detta 
prospekt. Som ett resultat av det emissionsgarantiavtal 
som Obducat träffat med ENI den 2 juli 2009, enligt 
vilket garantiprovision bland annat avses utgå i form av 
nyemitterade B-aktier och B-teckningsoptioner (för mer 
information, se avsnittet ”Legala frågor och övrig 
information” på sida 80), kommer styrelsen inte att 
utnyttja årsstämmans bemyndigande. 

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen, ledningen eller bolagets huvudaktieägare 
känner till finns inga former av aktieägaravtal i Obducat.

Konvertibel 2008/2011
Obducat emitterade i mars 2008 konvertibler om totalt 
SEK 55 544 787. Konvertibeln emitterades till en teck-
ningskurs om SEK 1,65 per konvertibel och ger inneha-
varen rätt att under perioden 1 maj 2008 till 30 september 
2010 konvertera konvertibeln till aktier till en kurs per 
aktie om SEK 1,65. Per den 1 juli 2009 har SEK 48 380  
av konvertiblerna konverterats till 29 321 aktier av serie  
B. Vid full konvertering av den resterande delen av kon-
vertiblerna tillkommer 1 551 323 aktier av serie A och  
32 082 863 aktier av serie B. Om så sker ökar bolagets 
aktiekapital med SEK 3 363 418,60. Konvertibelns löptid 
är 1 maj 2008 till 31 mars 2011 och löper med åtta (8,0) 
procents årlig ränta som betalas kvartalsvis i efterskott. 
Konvertibeln är efterställd bolagets övriga skulder. 

Teckningsoptioner 2009/2011 och 2009/2012
Aktieägare och konvertibelägare som tecknar units i 
emissionen som beskrivs i detta prospekt är berättigade  
till fyra aktier och två teckningsoptioner för varje tecknad 
unit. Teckningsoptionerna som vardera berättigar till 
teckning av en ny aktie har två olika löptider och finns  
i serie A och serie B. Innehavare av teckningsoption 
2009/2011:[A/B] kan teckna aktier i Obducat t o m. 28 
februari 2011. Teckningskursen är SEK 0,75. Innehavare 
av teckningsoption 2009/2012:[A/B] kan teckna aktier i 
Obducat t o m  31 december 2012. Teckningskursen är 
SEK 0,90. Före emissionen finns inga utestående teck-

aKtiEKapitaL ocH ägaRfÖRHåLLanDEn

   

   Ökning av Ökning av  Antal Antal Tecknings- Tecknat Kvot-

År   Transaktion antalet aktier aktiekapital Aktiekapital A-akter B-aktier kurs belopp värde

mars 2008  Konvertibelemission  33 663 507 0 33 592 520 6 205 294 329 719 908        1,65 55 544 787 1,65

nov 2008  Utbyte skuldebrev 29 321 2 932 33 595 452 6 205 294 329 749 229 1,65 48 380 0,10

   

   Ökning av Ökning av  Antal Antal  Tecknat

   antal tecknings- aktiekapital   A-akter vid B-aktier vid Tecknings- belopp vid 

År  Transaktion optioner vid full teckning   full teckning full teckning kurs full teckning

Juli 2009  företrädesemission  46 198 586       4 619 859  969 576 45 229 010 0,75** 34 648 940 

Juli 2009   företrädesemission 46 198 586 4 619 859  969 576 45 229 010 0,90*** 41 578 727

** Löptid t o m  28 feb 2011 
*** Löptid t o m 3 2012
 

Konvertibler

Teckningsoptioner
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Kursutveckling       
Obducats aktie har sedan i april 1999 handlats på NGM Equity. Kursutvecklingen från 1 januari 2007 till och med  
28 februari 2009 framgår av nedanstående diagram:         
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      Totalt antal   
Aktieägare    A-aktier B-aktier aktier Röster % Kapital %

clearstream Banking (Luxemburg)                    -             49 699 033            49 699 033     12,68% 14,79%

European nano invest aB         4 377 745                          -                4 377 745     11,17% 1,30%

Henri Bergstrand m fam och bolag         1 569 407             1 240 560              2 809 967     4,32% 0,84%

försäkrings aB avanza pension                    -             13 425 957            13 425 957     3,43% 4,00%

nordnet pensionsförsäkring aB                    -             12 139 902            12 139 902     3,10% 3,61%

Sa nordnet (Luxemburg)                    -               8 563 434              8 563 434     2,19% 2,55%

Seaman invest aB                    -               6 030 000              6 030 000     1,54% 1,79%

Hanvad invest            257 142             3 234 857              3 491 999     1,48% 1,04%

caroline Hamilton                    -               3 811 020              3 811 020     0,97% 1,13%

Banco teknik- & innovationsfond                    -               3 000 000              3 000 000     0,77% 0,89%

Övriga aktieägare                1 000         228 604 466          228 605 466     58,35% 68,05%

Totalt    6 205 294 329 749 229 335 954 523 100,00 % 100,00 %

Ägarstruktur
Antalet aktieägare i Obducat uppgick den 30 april 2009 
till 15 145. Tabellen nedan visar ägandeförhållandena vid 
nämnda datum.
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förekommer, sker detta uteslutande till marknadsmässig 
prissättning.

Garantiutfästelser
Koncernens försäljning är ej förknippad med någon form 
av garantiåtagande från koncernen ingående bolag utöver 
vad som är normalt förekommande.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Obducat eller andra bolag i koncernen är inte eller har inte  
under den senaste tolvmånadersperioden varit part  
i någon tvist, rättegång eller skiljedomsförfarande. Bola-
gets styrelse har ej heller kännedom om något som skulle 
kunna föranleda några skadeståndsanspråk eller kunna 
föranleda framtida processer.

Teckningsförbindelse och emissionsgaranti
Obducat har den 2 juli 2009 träffat ett emissionsgaranti-
avtal med ENI.* Genom avtalet har ENI, utan ersättning, 
förbundit sig att teckna sin företrädesrättsandel i emis-
sionen. Vidare har ENI, mot garantiersättning, förbundit 
sig att – om emissionen inte skulle bli fulltecknad – teckna 
ytterligare högst 40 625 000 B-units. 

Emissionen av B-units är således garanterad till cirka 
90 procent. Mot bakgrund av vad som för styrelsen är 
känt om ENI:s ställning, är det styrelsens bedömning 
att ENI kommer att kunna infria sina förpliktelser enligt 
emissionsgarantiavtalet. Förpliktelserna är dock inte 
säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något 
liknande arrangemang. ENI har upplyst Obducat om att 
ENI i sin tur har träffat överenskommelser med ett antal 
andra parter i syfte att säkerställa att ENI har möjlighet 
att infria sitt garantiåtagande. Dessa mellanhavanden 
involverar inte Obducat och har ingen inverkan på ENI:s 
förpliktelser gentemot Obducat.

Den avtalade garantiersättningen består av en kontant 
del och en del som utgörs av B-aktier och B-teckningsop-
tioner i Obducat. Den kontanta garantikostnaden uppgår 
till 4 680 000 kronor, motsvarande 7,2 procent av det 
garanterade beloppet. Den återstående delen består av 11 
607 142 B-aktier, 40 625 000 teckningsoptioner av serie 
2009/2011:B och 40 625 000 teckningsoptioner av serie 
2009/2012:B.

Emissionsgarantin är i sin helhet villkorad av att en 
extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut om att ge 
ut de ytterligare aktierna och teckningsoptionerna enligt 
ovan. Sådana beslut avses fattas vid en extra bolagsstämma 
tisdagen den 21 juli 2009.

Immateriella rättigheter
Obducats patentportfölj omfattar totalt 262 pågående 
patentärenden, vilka avser totalt 48 uppfinningar. Antalet 
beviljade patent uppgår till 146. Obducat innehar följande 
registrerade varumärken Obducat, IPS, STU, Softpress 
och EFAACE för regionerna Sverige, EU respektive  
USA. Varumärkesansökningar avseende Sindre, Eitre  
har ingivits och EITRE har registrerats i Sverige. Obdu-
cat har registrerat mönsterskydd för Obducat, Obducats 
logotype samt för EFAACE. Obducat innehar bland annat  
domänadresserna, www.obducat.com, www.obducat.se, 
www.obducat.net samt www.obducat.org. I bolagets strate-
gi ligger att hantera immateriella rättigheter, såsom patent-
ansökningar och patent, på sådant sätt att det försvårar för 
konkurrenter att genom kartläggning få kunskap om vad 
som pågår inom bolagets utvecklingsverksamhet. För im-
materiella rättigheter har bolaget som mål att dels genom 
starka patent och försäkringar skydda idéer, produkter och 
processer samt dels att skapa ekonomiska värden genom 
exempelvis licensförsäljning.

Viktiga avtal
Obducat bedömer att bolaget inte ingått några för 
verksamheten affärskritiska avtal. Vare sig med underle-
verantörer av komponenter och/eller tjänster till bolagets 
produkter, eller avseende försäljnings- och/eller distribu-
tionsrättigheter. Obducat har ingått ett flertal avtal i sam-
band med s k pilottester och utveckling avseende bolagets 
tekniker. Bolaget bedömer dock att inget av dessa avtal 
– om det avslutades eller på annat sätt bröts – skulle få 
allvarliga konsekvenser för bolagets framtidsmöjligheter.

Försäkringssituation
Moderbolaget innehar ett försäkringsskydd hos Zürich 
innehållande egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, 
ansvars- och produktansvarsförsäkring samt rättskydds-
försäkring. Via AIG Europe finns en VD- och styrelse-
ansvarsförsäkring. En tjänstereseförsäkring innehas hos 
Viator. Respektive dotterbolag innehar motsvarande 
försäkringsskydd. Bolagets styrelse anser att koncernens 
försäkringsskydd är tillfredsställande.

Anställnings- och konsultavtal
Bolagen inom Obducat-koncernen tillämpar sedvanliga 
anställnings- och konsultavtal.

Principer för internprissättning
Inom koncernen förekommer en blygsam internfaktu-
rering. I de få fall någon form av internfakturering 

LegALA FRågOR OCh ÖVRig inFORMATiOn

LEgaLa fRågoR ocH ÖVRig infoRmation

*Styrelsens ambition har, sedan styrelsen beslutade att föreslå årsstämman att besluta om Emissionen, varit att emissionen skall vara garanterad. Mot bakgrund härav uppdrog Obducat åt ENI att 
arbeta för att emissionen skall garanteras i sin helhet antingen av ENI ensamt, av ENI tillsammans med en eller flera andra garanter eller av en eller flera andra parter utan ENI:s medverkan. ENI är 
för uppdraget berättigat till ersättning med högst 1 950 000 kronor, i syfte att täcka sådana kostnader som uppkommer i samband med uppdraget, företrädesvis kostnader som ENI har för att i sin tur 
försöka anskaffa garantiförbindelser från andra parter. Emissionsgarantiavtalet mellan Obducat och ENI har träffats som ett resultat av uppdraget.
Adress till emissionsgaranten: European Nano Invest AB, Fridhemsvägen 2, 217 74 Malmö. 
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Försäljning av aktier

genomsnittsmetoden
Vid avyttring av aktier i Obducat skall genomsnittsmeto-
den användas oavsett om säljaren är en fysisk eller juridisk 
person. Enligt denna metod skall omkostnadsbeloppet för 
en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbelop-
pet för samtliga aktier av samma slag och sort som den 
avyttrade, beräknat på grundval av faktiska anskaffnings-
kostnader och med hänsyn tagen till inträffade förändring-
ar avseende innehavet. Förändringar som avses kan exem-
pelvis vara fondemission eller split (förändring av antalet 
aktier utan förändring av aktiekapitalet). Vid en omvänd 
split fördelas befintligt eget kapital på ett mindre antal 
aktier. Detta har i sig inga omedelbara skattekonsekvenser 
för aktieägaren men det genomsnittliga omkostnadsbelop-
pet per aktie blir högre. En sådan förändring avseende 
innehavet skall därför beaktas vid framtida avyttring av 
aktien. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbelop-
pet alternativt beräknas till 20 procent av försäljningspriset 
efter avdrag för försäljningskostnader – schablonmetoden.

Privatpersoner
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och 
dödsbon för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är 30 procent. Kapitalförluster på marknads-
noterad egendom som beskattas som delägarrätter får dras 
av fullt ut mot kapitalvinster på annan sådan egendom.
Som delägarrätter beskattas aktier, uniträtter, delbevis, 
andelar i värdepappersfonder och ekonomiska föreningar, 
vinstandelsbevis och konvertibla skuldebrev i svenska 
kronor samt terminer och optioner avseende aktier eller 
aktieindex samt liknande finansiella instrument.

Inledning
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för inves-
terare, som är eller blir aktieägare i Obducat, är baserad på 
aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän infor-
mation. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
aktieägare beror delvis på dennes egna situation. Särskilda 
skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, 
kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklu-
sive personer som ej är bosatta i Sverige. Framställningen 
omfattar inte de fall där aktie innehas som omsättnings-
tillgång eller innehas av handelsbolag. Varje aktieägare bör 
konsultera skatterådgivare för information om de speciella 
skattekonsekvenser som förvärv kan medföra, till exempel 
tillämpligheten och effekten av utländska inkomstskatte-
regler, bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal och even-
tuella regler i övrigt. Från och med inkomsttaxeringen 
2002 (inkomståret 2001) tillämpas den nya inkomstskatte-
lagen. Begreppet realisationsvinst/-förlust har ersatts med 
begreppen kapitalvinst-/förlust. Med omkostnadsbelopp 
avses utgifter för anskaffningen (anskaffningsutgifter).

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska 
personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget 
kapital. Skattesatsen är 30 procent. För juridiska perso-
ners innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att 
hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av närings-
verksamhet. Skattesatsen är 26,3 procent. För svenska 
aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar föreligger 
skattefrihet för utdelning på så kallade näringsbetingade 
aktier. Utdelningen skall dock tas upp till beskattning om 
andelen avyttras eller upphör att vara näringsbetingad hos 
innehavaren inom ett år från det att andelen blivit närings-
betingad hos innehavaren.

SKATTeFRågOR i SVeRige
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Överskjutande förlust är avdragsgill till 70 procent i in-
komstslaget kapital.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion 
medges med 30 procent av underskott som inte överstiger 
100 000 kronor och med 21 procent av underskott som 
överstiger 100 000 kronor. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska personer utom dödsbon beskattas för vinster på 
kapitalplaceringsaktier i inkomstslaget näringsverksamhet 
med en skattesats om 26,3 procent. Vinsten beräknas dock 
enligt kapitalvinstreglerna. Kapitalförlust på sådana aktier 
får endast kvittas mot kapitalvinst på andra delägarrätter. 
En icke utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på 
delägarrätter utan begränsning framåt i tiden. 

Kapitalvinst på näringsbetingad aktie är från och med 
den 1 juli 2003 skattefri. Om den näringsbetingade aktien 
är marknadsnoterad krävs för skattefrihet att aktien inne-
hafts under en sammanhängande tid om minst ett år före 
avyttring. En marknadsnoterad andel/aktie är en närings-
betingad andel om den juridiska personen som äger an-
delen innehar andelar med minst tio procent av rösterna i 
det ägda företaget, eller om innehavet av andelen betingas 
av rörelse som bedrivs av den juridiska personen som äger 
andelen eller ett till denne närstående företag.

Beskattning av uniträtter

Utnyttjande av uniträtt
När uniträtter utnyttjas för teckning av nya aktier sker 
inte någon beskattning. Anskaffningsutgiften för en 
aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier 
förvärvade genom utnyttjande av uniträtter skall aktieäga-
rens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag 
och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. Om uniträtter som utnyttjats för 
teckning av aktier köpts får erlagd likvid för dessa teck-
ningsrätter läggas till vid beräkning av omkostnadsbelop-
pet för aktierna.

Utnyttjande av teckningsoptioner
Vad som sägs ovan angående utnyttjande av uniträtter  
gäller även när teckningsoptioner, som erhållits på grund 
av teckning av uniträtter, utnyttjas för teckning av aktier.

Avyttring av erhållna uniträtter
Uniträtterna kommer att upptas till handel på NGM Equi-
ty. Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att 
delta i nyemissionen kan sälja sina uniträtter. Skattepliktig 
kapitalvinst skall då beräknas. Om de avyttrade uniträtterna 
erhållits utan vederlag anses varje uniträtt vara anskaffad 
för noll SEK. Schablonregeln får inte användas i detta fall. 
Hela försäljningsintäkten efter avdrag för omkostnader 
för avyttring skall således tas upp till beskattning. Omkost-
nadsbeloppet för den ursprungliga aktien påverkas inte. 
För aktiebolag och vissa andra juridiska personer gäller att 
kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust inte är avdragsgill 
om innehavaren av uniträtterna samtidigt innehar närings-
betingade andelar i det företag som rätten hänför sig till 
och förvärvet grundas på detta innehav (för definition av 
näringsbetingad andel, se rubrik ”Juridiska personer”). För 
marknadsnoterade uniträtter gäller att sådan kapitalvinst är 
skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill endast om uniträt-
terna eller de underliggande aktierna har innehafts under 
en sammanhängande tid om minst ett år före avyttringen.

Avyttring av erhållna teckningsoptioner
Även teckningsoptionerna kommer att marknadsnote-
ras. Vad som sägs ovan avseende avyttring av erhållna 
uniträtter gäller även vid avyttring av teckningsoptioner 
som erhållits på grund av teckning av aktier. Reglerna om 
näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter är emellertid 
inte tillämpliga på dessa teckningsoptioner.

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning 
från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen 
är 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämp-
ligt dubbelbeskattningsavtal.
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principer är oförändrade men en omvärdering av den eko-
nomiska livslängden för utveckling av maskinplattformar 
har genomförts (se nedan). 

Periodensresultat efter skatt var -11 709 (-9 401), där 
avvikelsen mot samma period föregående år främst står att 
finna i högre rörelsekostnader, högre finansiella kostnader 
kopplat till konvertibellånet från 2008 samt en positiv ef-
fekt vid omräkning av utlandsverksamhet från främmande 
valutor till SEK.

Finansiering och likviditet – första kvartalet
Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 46 482 att 
jämföra med 57 482 vid årets början. Soliditeten uppgick 
per den 31 mars till 34 procent, jämfört med 38 procent 
vid årets början. Räntebärande skulder består huvudsak-
ligen av ett konvertibelt förlagslån, fastighetskrediter och 
leasingrelaterade skulder.

Befintlig likviditet, inklusive kortfristiga placeringar av 
överskottslikviditet i ett räntebaserat penningmarknadsin-
strument, uppgick vid rapportperiodens utgång till 32 483 
att jämföra med 47 861 vid årets början. Likviditetsmäs-
sigt har första kvartalet belastats dels med investeringar 
i utveckling, dels med en ökad upparbetning avseende 
produktionskostnader för order som kommer att levereras 
under andra kvartalet 2009. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under perioden till -10 513 (-6 907). Det totala kassaflödet 
efter investeringsverksamheten för perioden var  
-15 857 (-9 113). 

Investeringar – första kvartalet
Koncernens totala nettoinvesteringar uppgick till 5 344  
(2 206). Investeringarna består i huvudsak av immateriella 
tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för 
utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med 
IAS 38 (International Accounting Standards).

Forskning och utveckling – första kvartalet
Periodens resultat har belastats med totalt 8 289 (5 335) 
avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive 
FoU-relaterade avskrivningar enligt plan). Investeringar 
i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent 
uppgår till 5 116 (2 025).

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har 
under första kvartalet ökat jämfört mot samma period fö-
regående år vilket är relaterat till en högre utvecklingstakt  
inom LED och HDD. 

Första kvartalet
• Periodens omsättning uppgick till 15,4 (12,1) MSEK
• Periodens resultat före skatt uppgick till –11,7 (–9,4) 

MSEK och periodens resultat per aktie före utspäd-
ning uppgick till –0,03 (–0,03) SEK

• Bruttomarginalen uppgick till 46% (48%)
• Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten 

uppgick till –15,8 (–9,1) MSEK
• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 51,0 

(9,8) MSEK

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta  
i kSEK.)

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång
Till följd av förändringar i den tekniska kravspecifikatio-
nen avseende ordern av Sindre® HDD HVM-systemet 
kommer leveransen inte att ske under 2009 såsom tidigare 
meddelats. Mot bakgrund av denna försening i kombi-
nation med en lägre orderingång än förväntat kommer 
bolaget att genomföra en anpassning av kostnadsmassan.

Försäljning/Marknad – första kvartalet
Orderingången för första kvartalet var 3,9 (8,3) MSEK 
vilket ger en total orderstock vid rapportperiodens utgång  
på 51,0 (9,8) MSEK.

Orderingången under första kvartalet är lägre än 
förväntat. I allt väsentligt är den lägre orderingången en 
effekt av att kunderna senarelägger sina inköpsbeslut som 
en direkt följd av finanskrisen. Bolaget bedömer att den 
långsiktiga potentialen för Obducats NIL-produkter är 
oförändrad dels baserat på den grundläggande drivkraften 
i de teknologiskiften som redan påbörjats och dels mot 
bakgrund av en mycket positiv utveckling av offertstocken 
under första kvartalet. En fördröjning i tiden avseende or-
derläggning är att förvänta men positiva indikationer från 
elektronikindustrin pekar på att en start till återhämtning 
kan förväntas under andra halvåret 2009. 

Intäkter och resultat – första kvartalet
Koncernens intäkter under perioden uppgick till 15 427  
(12 108). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 7 106 
(5 757) vilket motsvarade 46 (48) procent bruttomarginal. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 206  
(-9 460), vilket belastats med avskrivningar enligt plan 
uppgående till -2,465 (-3 906). Koncernens avskrivnings-
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arbeta aktivt med att anpassa organisationen till rådande 
marknadsförutsättningar. 

Externa faktorer
Bolaget bedömer att verksamheten alltjämt är relativt 
okänslig för valutafluktuationer då det i alla situationer 
som det är möjligt görs valutasäkring av utestående flöden.

Obducats aktie samt ägarförhållanden
Antalet aktieägare uppgick per 2009-03-31 till 15 188  
st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt  
335 954 523 st. Härav utgör 6 205 294 st A-aktier (med 
vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med 
vardera en röst). Under Q1 omsattes totalt ca 27,1 (48,2) 
miljoner B-aktier, vilket motsvarar ett genomsnitt per 
handelsdag på drygt 0,4 (0,8) miljoner aktier.

 

Patent
Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet att ha 
ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa en 
exklusivitet vilken utgör en viktig del i basen för genere-
randet av framtida intäkter. 

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avläm-
nandet av rapporten, totalt 262 pågående patentärenden 
vilka avser totalt 48 uppfinningar. Antalet beviljade patent 
uppgår till 146.

Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några transaktioner med när-
stående under första kvartalet 2009.

Organisation
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 72 (53) hel-
tidsanställda varav 9 (8) kvinnor. Bolaget kommer fortsatt 

Ägarbilden per 2009-03-31 ser ut som följer: 

Aktieägare    A-aktier B-aktier Aktier Röster % Kapital %

clearstream Banking (Luxemburg)     -        49 871 033      49 871 033     12,73 % 14,84 %

European nano invest aB *     4 377 745      -        4 377 745     11,17 % 1,30 %

Henri Bergstrand m fam och bolag     1 569 407      1 240 560      2 809 967     4,32 % 0,84 %

försäkrings aB avanza pension     -        13 042 048      13 042 048     3,33 % 3,88 %

nordnet pensionsförsäkring aB     -        11 537 375      11 537 375     2,94 % 343 %

Sa nordnet (Luxemburg)     -        8 600 434      8 600 434     2,20 % 2,56 %

Seaman invest aB     -        6 000 000      6 000 000     1,53 % 1,79 %

Hanvad invest     257 142      3 234 857      3 491 999     1,48 % 1,04 %

caroline Hamilton     -        3 811 020      3 811 020     0,97 % 1,13 %

Banco teknik- & innovationsfond     -        3 000 000      3 000 000     0,77 % 0,89 %

Övriga aktieägare    1 000 229 411 902 228 296 640 58,56 % 68,29 %

totalt    6 205 294 329 749 229 335 954 523 100,00 % 100,00 %

Risker och osäkerhetsfaktorer vid 
upprättandet av denna delårsrapport
Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2008 
(sidorna 51–52 ). Det förekommer inte några generella 
förändringar i denna riskbild. 

Utsikter
De grundläggande drivkrafterna som skapar efterfrågan 
på Obducats produkter bedöms vara oförändrade på lång 
sikt och Obducat har en stark marknadsposition som 
avsikten är att bygga vidare på. Obducats kunder har 
fortsatt ambitionen att bygga ut produktionskapaciteten 
och förberedelser pågår. I det korta tidsperspektivet ligger 
den stora osäkerheten framförallt i när kunderna har en 
förmåga att exekvera sina investeringsplaner, vilken påver-
kas framförallt av kundernas finansieringsmöjligheter men 
även efterfrågeutvecklingen. 

I enlighet med avtalet avseende Sindre® 400-ordern 
planeras fabrikstest att genomföras under maj månad.  

Obducat arbetar vidare med fokus på att skapa 
långsiktiga kundrelationer och kommer därmed även 

fortsättningsvis att prioritera utvärderingar som ska leda 
till industriella orders. Bolaget kommer fortsatt att driva 
fokuserade utvecklingsprojekt vidare i ett högt tempo för 
att säkerställa sin marknadsledande position. 

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen, 
årsstämma, kontakt m m
Delårsrapport Q2 2009 (jan–juni) 24 juli 2009
Delårsrapport Q3 2009 (jan–sept) 23 oktober 2009
Bokslutskommuniké 2009 (jan–dec)  12 februari 2010
Obducat AB (publ) håller årsstämma den 18 juni 2009. 
Plats och tid för årsstämman meddelas senare. 

För ytterligare information kontakta:
Patrik Lundström, VD, 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38
Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 
0708-88 72 45 
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ReSULTATRÄKning – KOnCeRnen

genOMSniTTLigT AnTAL AKTieR

       

(kSEK)      Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Helår 2008

intäkter       15 427      12 108      71 503    

Kostnad för sålda varor      -8 321     -6 351     -30 005    

Bruttoresultat       7 106      5 757      41 498    

      

marknads- och försäljningskostnader      -1 876     -2 331     -12 558    

administrationskostnader      -4 659     -4 150     -17 638    

forsknings- och utvecklingskostnader     -10 283     -8 764     -39 462    

Övriga rörelseintäkter       -        261      3 623    

Övriga rörelsekostnader      -494     -233     -28    

Rörelseresultat      -10 206     -9 460     -24 565    

      

Ränteintäkter och liknande resultatposter      368      287      1 813    

Räntekostnader och liknande resultatposter     -1 871     -228     -6 082    

Resultat före skatt      -11 709     -9 401     -28 834    

      

Skatt       -        -        -      

Periodens resultat      -11 709     -9 401     -28 834    

      

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferenser vid omräkning   av utlandsverksamheter     709     -1 488     -2 452    

Skatt för övrigt totalresultat       -        -        -      

Summa övrigt totalresultat       709     -1 488     -2 452    

      

Summa totalresultat      -11 000     -10 889     -31 286    

i rörelseresultatet ingående avskrivningar     -2 465     -3 906     -13 974   

Periodens resultat per aktie före utspädning (kr)       -0,03 -0,03 -0,09

       

(kSEK)      Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Helår 2008

genomsnittligt antal aktier       335 954 523      335 925 202      335 932 532    

D:o inkl full utspädning       369 588 709      335 925 202      358 637 540   

Antal aktier vid utgången av resp period:      335 954 523      335 925 202      335 954 523    

I enlighet med IAS33 anges inget resultat per aktie efter utspädning, mot bakgrund av att de tillkommande aktier  
som potentiellt skulle kunna komma att tecknas via förlagslånekonvertering respektive utnyttjande av teckningsoptioner 
medför ett förbättrat resultat per aktie.   
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KASSAFLÖDeSAnALyS – KOnCeRnen

       

(kSEK)      Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Helår 2008

Löpande verksamheten      

      

Resultat efter finansiella poster      -11 709     -9 401     -28 834    

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet      3 134      4 668      15 669    

Betald skatt       -        -        -      

förändring av rörelsekapital      -1 938     -2 174      1 427    

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -10 513     -6 907     -11 738    

      

Investeringsverksamheten      

nettoinvesteringar      -5 344     -2 206     -14 125    

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -5 344     -2 206     -14 125    

Summa kassaflöde efter investeringar     -15 857     -9 113     -25 863    

      

Finansieringsverksamheten      

Emission av konvertibelt förlagslån       -        -        55 545    

Emissionskostnader        -        -       -2 442    

förändring av skuld till kreditinstitut       479     -913      90    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     479     -913      53 193    

Periodens kassaflöde      -15 378     -10 026      27 330    

      

ingående balans likvida medel       47 861      20 531      20 531    

Utgående balans  likvida medel        32 483      10 505      47 861    

Förändring likvida medel      -15 378     -10 026      27 330    
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BALAnSRÄKning – KOnCeRnen

       

(kSEK)      2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten      23 979     18 402      20 637    

patent       18 968   18 074   18 770    

goodwill       2 468  2 468      2 468    

Byggnad och mark       9 033     9 158      8 621    

maskiner och tekniska anläggningar       11 664     14 700     12 464    

inventarier       745      387     804    

Totala anläggningstillgångar       66 857      63 189      63 764    

     

Omsättningstillgångar     

Varulager       14 917      17 600     15 832    

Kundfordringar       1 920     7 319     8 493    

Övriga fordringar       2 589     2 577      2 839    

Upparbetade men ej fakturerade intäkter      16 946      2 735      9 025    

förutbetalda kostnader       2 653     2 994     1 605    

andra finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde     27 669     7 187     41 295    

Kassa och bank       4 814     3 318      6 566    

Totala omsättningstillgångar       71 508     43 730     85 655    

Totala tillgångar       138 365     106 919     149 419    

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

aktiekapital       33 595      33 592     33 595    

Övrigt tillskjutet kapital        264 733     261 759     264 733    

Reserver      -2 570     -2 315     -3 279    

Balanserat resultat      -238 276     -207 245     -206 281    

periodens totalresultat      -11 000     -10 889     -31 286    

Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare     46 482     74 902     57 482    

     

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut       8 092     9 271     8 052    

Konvertibelt förlagslån       51 595      -       51 107    

Totala långfristiga skulder       59 687     9 271     59 159    

     

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut       2 869      1 201     2 676    

Leverantörsskulder       13 091     10 082      10 632    

Övriga skulder       2 510     3 017     3 565    

fakturerade men ej upparbetade intäkter      2 125      -       4 026    

Upplupna kostnader        11 601     8 446     11 879    

Totala kortfristiga skulder       32 196      22 746      32 778    

Totala skuler och eget kapital       138 365     106 919     149 419    
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ReSULTATRÄKning – MODeRBOLAgeT

       

(kSEK)      Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Helår 2008

intäkter       2 470      511      3 467    

Kostnad för sålda varor       -        -        -      

Bruttoresultat       2 470      511      3 467

    

marknads- och försäljningskostnader       -       -1 181     -3 069    

administrationskostnader      -2 592     -2 210     -9 845    

forsknings- och utvecklingskostnader     -1 827     -2 315     -6 477    

Övriga rörelseposter       178      95      250    

Rörelseresultat      -1 771     -5 100     -15 674

    

Ränteintäkter och liknande resultatposter      588      419      1 119    

Räntekostnader och liknande resultatposter     -1 596     -685     -4 267    

nedskrivning av aktier i dotterföretag      -        -       -11 660    

Resultat före skatt      -2 779     -5 366     -30 482

    

Skatt       -        -        -      

Periodens resultat      -2 779     -5 366     -30 482    

i rörelseresultatet ingående avskrivningar     -963     -837     -3 530    

MODeRBOLAgeT
Moderbolaget har inte genererat någon koncernextern omsättning under första kvartalet 2009. Resultatet före  
skatt uppgick för första kvartalet till -2 779 (-5 366). Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick till 1 030 (1 066)  
under första kvartalet. Nettoinvesteringarna omfattade i allt väsentligt patentutgifter, vilka balanserats i enlighet  
med IAS 38.
 

FÖRÄnDRing i egeT KAPiTAL – KOnCeRnen

       

     Övrigt till- Omräknings- Balanserat 

(kSEK)    Aktiekapital skjutet kapital reserv1) resultat Summa

Eget kapital 2007-12-31    33 592 261 759 -827 -208 733 85 791

        

Emission av konvertibelt förlagslån 08/11   - 3 102 - - 3 102

Konvertering konvertibelt förlagslån 08/11   3 45 - - 48

Emissionskostnader    - -173 - - -173

Summa totalresultat    - - -2452 -28 834 -31 286

Eget kapital 2008-12-31    33 595 264 733 -3 279 -237 567 57 482

        

Summa totalresultat    - - 709 -11 709 -11 000

Eget kapital 2009-03-31    33 595 264 733 -2 570 -249 276 46 482    
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BALAnSRÄKning – MODeRBOLAgeT

       

(kSEK)      2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten      295      815      425    

patent       17 962      16 895      17 721    

inventarier       589      285      633    

andelar i koncernföretag       16 404      16 404      16 404    

Totala anläggningstillgångar       35 250      34 399      35 183    

   

Omsättningstillgångar   

fordringar hos koncernföretag       43 958      36 841      30 444    

Övriga fordringar       145      624      655    

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      1 109      2 440      1 205    

andra kortfristiga placeringar       26 538      6 970      40 000    

Kassa och bank       3 135      2 232      4 567    

Totala omsättningstillgångar       74 885      49 107      76 871    

Totala tillgångar       110 135      83 506      112 054    

   

EgEt KapitaL ocH SKULDER 

Eget kapital   

aktiekapital       33 595      33 592      33 595    

Reservfond       17 813      17 813      17 813    

Totalt bundet eget kapital       51 408      51 405      51 408    

   

Överkursfond       35 162      87 617      35 162    

Balanserat resultat      -31 842     -55 429     -1 361    

periodens resultat      -2 779     -5 366     -30 482    

Totalt fritt eget kapital/ansaml förlust      541      26 822      3 319    

Totalt eget kapital       51 949      78 227      54 727    

   

Långfristiga skulder   

Konvertibelt förlagslån       51 595      -        51 107    

Totala långfristiga skulder       51 595      -        51 107    

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder       1 986      1 963      2 036    

Skulder till koncernföretag       827      356      372    

Övriga skulder       203      180      163    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      3 575      2 780      3 649    

Totala kortfristiga skulder       6 591      5 279      6 220    

Totala skuler och eget kapital       110 135      83 506      112 054    
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FÖRÄnDRing i egeT KAPiTAL – MODeRBOLAgeT

nOTeR

       

      Överkurs Ansamlade 

(kSEK)    Aktiekapital Reservfond fond förluster Summa

Eget kapital 2007-12-31    33 592 17 813 87 616 -55 429 83 593

nedsättning av överkursfond enligt beslut av bolagsstämma    -55 429 55 429 0

Emission av konvertibelt förlagslån 08/11     3 102  3 102

Konvertering av konvertibelt förlagslån 08/11   3  45  48

Emissionskostnader      -172  -172

förändring av verkligt värdefond       -1 361 -1 361

periodens resultat       -30 482 -30 482

Eget kapital 2008-12-31    33 595 17 813 35 162 -31 843 54 727

        

Periodens resultat    - - - -2 779 -2 779

Eget kapital 2009-03-31    33 595 17 813 35 162 -34 622 51 949    

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligthet med Årsre-
dovisningslagen och  IAS 34  Delårsrapportering samt 
rådet för finansiell rapporterings rekomendation RFR 2.2 
Redovisning för juridiska personer.  De redovisningsprin-
ciper som har använts är oförändrade jämfört med dem 
som tillämpades i årsredovisningen för 2008. Innehållet i 
vissa standards har  uppdaterats inför 2009 främst IAS1 – 
Utformning av finansiella rapporter och IAS 23 – Låne-
kostnader. Den nya standarden IFRS 8 – Rörelsesegment 
tillämpas av koncernen från och med den 1 januari 2009. 

IAS 1 – utformning av finansiella rapporter, har 
främst inneburit förändringar i uppställningsformer för 
Resultaträkning och Förändring av eget kapital. IFRS 
8 – Rörelsesegment som ersätter tidigare standard för 

segmentsredovisning IAS 14 innebär ingen förändring i 
delårsrapporten då Obdcuat fortsatt endast har ett rörelse-
segment. IAS23 – Lånekostnader, innebär att lånekostna-
der aktiveras som del av anskaffningsvärdert på aktiverade 
utvecklingsprojekt.

En omvärdering av ekonomiska livslängden för 
balanserade utvecklingskostnad hänförbara till Obducats 
utveckling av systemplattformar har gjorts i samband med 
en total översyn av de imateriella tillgångarnas ekonomiska 
livslängd. Efter omvärderingen är bedömningen att de 
systemplattformar som utvecklats av bolaget har en eko-
nomisk livslängd på 10 år istället för tidigare 5 år.

För information om tillämpade redovisningsprinciper 
hänvisas till årsredovisningen för 2008.
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Malmö den 6 maj 2009

Obducat AB (publ)
Org nr 556378-5632 

henri Bergstrand Lars Montelius ingrid Osmundsen
Ordförande Ledamot Ledamot

Björn Persson Werner Uhlmann Tord Wingren 
Ledamot Ledamot Ledamot

Patrik Lundström       
Verkställande direktör

   

Styrelsens och verkställande direktörens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget Obducat 
AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 31 mars 2009, samt beskriver väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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BOLAgSORDning
§ 1 
Bolagets firma är Obducat Aktiebolag. Bolaget skall vara 
publikt (publ).

§ 2 
Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.

§ 3 
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag, 
företrädesvis verksamma inom området för mikrostruktu-
rer, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 
Aktiekapitalet skall vara lägst 33 000 000 kronor och högst 
132 000 000 kronor.

§ 5 
Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och 
serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie 
av serie B en röst. Om aktier av båda slagen utges, får 
antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio 
hundradelar av hela antalet aktier i bolaget. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie 
B, skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det 
antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädes-
rätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt 
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för 
den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier av serie A eller serie B, skall 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är avser serie 
A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 
har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner 
som om emissionen gällde de aktier som kan komma att 
nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädes-
rätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de 
aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränk-
ning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till 
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 
Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till 
nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte inne-
bära någon inskränkning i möjligheten att genom fond-
emission efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge 
ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare kunna 
omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, 
som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall 
omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolagets 
styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till 
Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd 
när registrering sker.

§ 6 
Antalet aktier skall uppgå till lägst 330 000 000 och högst 
1 320 000 000.

§ 7 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter 
med högst två suppleanter.

§ 8 
Bolaget skall ha en eller två revisorer med en eller två 
suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor 
eller registrerat revisionsbolag.

§ 9 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering  
i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

§ 10 
En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla 
detta till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kal-
lelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig 
biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst 
två) anges i anmälan.
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§ 11 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen samman-

kallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt, i förekommande fall, koncernredo-
visningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om
 a) fastställelse av resultaträkningen och balansräk  

 ningen samt, i förekommande fall, koncernresultat 
 räkningen och koncernbalansräkningen,

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust  
 enligt den fastställda balansräkningen,

 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
  direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrel-

sesuppleanter samt, om val av revisor skall förrättas, 
antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Val av styrelse och, om sådant val skall förrättas,  
revisor

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13 
Om en A-aktie har övergått till en ny ägare, som inte förut 
är A-aktieägare, har övriga A-aktieägare rätt att lösa aktien. 
Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till 
bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskri-
ver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier 
än hembudet omfattar. Styrelsen skall genast lämna en 
underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad 
med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift 
om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framstäl-
las. Lösningsanspråk skall framställas inom två månader 
från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk 
framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga 
aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösnings-

berättigade som framställt lösningsanspråk i förhållande 
till det antal A-aktier de förut äger. Återstående aktier skall 
fördelas genom lottning. 

Om aktien har övergått genom försäljning, skall 
lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Om förvärva-
ren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte 
kommer överens i frågan om inlösen, får den som har 
begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag 
lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan 
tvist skall avgöras av en skiljeman utsedd av Sydsvenska 
Industri- och Handelskammaren. Lösenbeloppet skall 
betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbelop-
pet blev bestämt.

§ 14 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings- 
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 18 juni 
2009.
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3 Teckning av nya aktier 
Teckningsoptionsinnehavare skall äga rätt att senast den 
[28 februari 2011/31 december 2012], eller den tidigare 
dag som följer av punkt 7 nedan, för varje Teckningsop-
tion teckna en ny aktie av serie [A/B] i Bolaget. Teck-
ningskursen per aktie skall uppgå till det belopp som 
framgår av emissionsbeslutet.

Omräkning av Teckningskursen liksom av det antal 
nya aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teck-
ning av kan äga rum i de fall som framgår av punkt  
7 nedan. Teckningskursen får dock aldrig understiga 
aktiens kvotvärde.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill 
det sammanlagda antalet Teckningsoptioner berättigar, 
som en och samma Teckningsoptionsinnehavare samtidigt 
önskar utnyttja.

Teckning får inte ske om det föreligger tvist om in-
lösen jämlikt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551) 
förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som 
vunnit laga kraft. Om teckningstiden enligt första stycket 
ovan löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter 
har dock Teckningsoptionsinnehavaren rätt att utnyttja 
Teckningsoptionen under tre månader efter det att avgö-
randet vann laga kraft.

4 Anmälan om Teckning 
Anmälan om Teckning sker genom att Teckningsoptions-
innehavare enligt fastställt formulär skriftligen till Beräk-
ningsansvarig anmäler sitt intresse att teckna, varvid skall 
anges det antal aktier som önskas tecknas. Anmälan om 
Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Inges inte anmälan om Teckning inom i punkt 3 
första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt Tecknings-
optionerna att gälla.

Efter tilldelning verkställs Teckning vid utgången av 
varje kalenderkvartal genom att de nya aktierna upptas 
interimistiskt på aktiekonton. Sedan registrering hos  
Bolagsverket ägt rum blir registreringen slutgiltig.

5 Betalning 
Vid anmälan om Teckning skall betalning för tecknade 
aktier omedelbart erläggas i pengar. Betalning skall ske  
till av Bolaget anvisat konto.

1 Definitioner 
I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd 
som anges nedan.

”Bankdag” avser dag som inte är söndag eller annan all-
män helgdag i Sverige;

”Beräkningsansvarig” avser Thenberg & Kinde Fondkom-
mission AB, org nr 556474-6518; 

”Bolaget” avser Obducat AB (publ), org nr 556378-5632; 

”euroclear” avser Euroclear Sweden AB;

”Marknadsnotering” avser upptagande till handel av aktie i 
Bolaget på en reglerad marknad;

”Teckningsoptionsinnehavare” avser innehavare av Teck-
ningsoption;

”Teckningsoption” avser rätt att teckna aktie av serie [A/B] 
i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

”Teckning” avser sådan Teckning av nya aktier i Bolaget, 
med utnyttjande av Teckningsoption, som avses i 14 kap 
aktiebolagslagen (2005:551); och

”Teckningskurs” avser den kurs per aktie till vilken Teck-
ning av nya aktier kan ske.

2 Teckningsoptioner 
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst det antal som 
framgår av emissionsbeslutet.

Teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear 
i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga 
teckningsoptionsbevis kommer att utfärdas.

Teckningsoptionerna registreras för Teckningsoptions-
innehavarnas räkning på konto i Bolagets avstämningsregis-
ter. Registreringar och omräkningar m m enligt punkterna 
4, 6 och 7 nedan skall ombesörjas av Beräkningsansvarig. 
Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas 
av Beräkningsansvarig eller annat kontoförande institut. 
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7.2 Sammanläggning eller uppdelning av aktierna  
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning 
av aktierna, skall punkt 7.1 ovan äga motsvarande til-
lämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag 
då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets 
begäran, sker hos Euroclear.

7.3 nyemission 
Genomför Bolaget en nyemission, med företrädesrätt för 
aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning el-
ler genom kvittning, skall följande gälla beträffande rätten 
till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på 
grund av Teckning med utnyttjande av optionsrätt: 

7.3.1 Beslutas emissionen av styrelsen under förutsätt-
ning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd 
av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om 
emissionen anges den senaste dag då Teckning skall vara 
verkställd för att aktie, som tillkommit genom Teckning 
skall medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får 
inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.

7.3.2 Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall 
Teckning, som påkallas på sådan tid att Teckningen inte 
kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas 
först sedan Beräkningsansvarig verkställt omräkning enligt 
denna punkt, 7.3. Aktier, som tillkommit på grund av så-
dan Teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, 
vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till 
deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier 
som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen 
utföres av Beräkningsansvarig enligt följande formler:

6 Utdelning på ny aktie 
Aktie, som tillkommit på grund av Teckning, medför rätt 
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning 
verkställts.

7 Omräkning av Teckningskurs m m 
Beträffande den rätt som skall tillkomma Teckningsop-
tionsinnehavaren i de olika situationer som anges nedan, 
skall följande gälla.

7.1 Fondemission 
Genomför Bolaget en fondemission, skall Teckning, där 
anmälan om Teckning görs på sådan tid att den inte kan 
verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolags-
stämma som beslutar om emissionen, verkställas först 
sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit 
på grund av Teckning som verkställs efter emissionsbeslu-
tet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket 
innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig 
registrering på avstämningskonto sker först efter avstäm-
ningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fond-
emission tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 
omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att 
teckna. Omräkningen utföres av Beräkningsansvarig enligt 
följande formler:
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Föregående tecknings-
kurs x antalet aktier före 
fondemissionen

Antalet aktier efter fond-
emissionen 

Föregående antal aktier 
som varje optionsrätt gav 
rätt att teckna x antalet 
aktier efter fondemis-
sionen

antalet aktier före fond-
emissionen fondemis-
sionen 

Omräknad teck-
ningskurs 

Omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger rätt 
att teckna 

=

=

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det 
omräknade antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att 
teckna fastställs av Beräkningsansvarig snarast möjligt 
efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tilläm-
pas först efter avstämningsdagen för emissionen.

Föregående teckningskurs 
x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under 
den i emissionsbeslutet 
fastställda teckningstiden 
(aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnitts-
kurs ökad med det på 
grundval därav framräk-
nade teoretiska värdet på 
teckningsrätten

Omräknad teck-
ningskurs =
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Aktiens genomsnittskurs skall vid Marknadsnotering anses 
motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under 
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien. 
I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå  
i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas 
enligt följande formel:

7.4 emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen 
Genomför Bolaget, med företrädesrätt för aktieägarna och 
mot kontant betalning eller mot betalning genom kvitt-
ning, en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen, 
skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för 
aktie som utgivits på grund av Teckning med utnyttjande 
av optionsrätt bestämmelserna i punkt 7.3 ovan äga mot-
svarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till 
deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en om-
räknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som 
varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres 
av Beräkningsansvarig enligt följande formler: 

Föregående antal aktier, 
som varje optionsrätt 
ger Teckningsoptionsin-
nehavaren rätt att teckna 
x (aktiens genomsnitts-
kurs ökad med det på 
grundval därav framräk-
nade teoretiska värdet på 
teckningsrätten) 

Aktiens genomsnittskurs 

Omräknat antal  
aktier som varje 
optionsrätt ger 
teckningsoptions-
innehavaren rätt  
att teckna  

=

det antal nya aktier som 
högst kan komma att 
utges enligt emissionsbe-
slutet x (aktiens genom-
snittskurs - emissionskur-
sen för den nya aktien) 

Antalet aktier före emis-
sionsbeslutet

Teckningsrättens 
värde =

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska 
värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och 
omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig två 
Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas 
vid Teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsno-
tering skall omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna 
principer av Beräkningsansvarig. Omräkningen skall ha 
som utgångspunkt att värdet av Teckningsoptionerna skall 
vara oförändrat.

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal aktier fastställts, verkställs Teckning endast 
preliminärt, varvid det antal aktier som varje optionsrätt 
före omräkning berättigar till Teckning av upptas interi-
mistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt 
att varje optionsrätt efter omräkning kan berättiga till 
ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot 
sker sedan omräkningarna fastställts.

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i 
punkt 7.3 ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall vid Marknadsnotering 
anses motsvara genomsnittet av det för varje handels-
dag under teckningstiden framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 
för teckningsrätten. I avsaknad av notering av betalkurs 
skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och 
omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig två 
Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas 
vid Teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsno-
tering skall omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna 
principer av Beräkningsansvarig. Omräkningen skall ha 
som utgångspunkt att värdet av Teckningsoptionerna skall 
vara oförändrat.

Föregående teckningskurs 
x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under 
den i emissionsbeslutet 
fastställda teckningstiden 
(aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs 
ökad med teckningsrät-
tens värde

Föregående antal aktier 
som varje optionsrätt ger 
Teckningsoptionsinneha-
varen rätt att teckna x 
(aktiens genomsnittskurs 
ökad med teckningsrät-
tens värde)

Aktiens genomsnittskurs 

Omräknad teck-
ningskurs

Omräknat antal  
aktier som varje 
optionsrätt ger 
teckningsoptions-
innehavaren rätt  
att teckna 

=

=
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För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest 
sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående 
stycke ej ägt rum, skall omräkning av Teckningskursen och 
antal aktier ske med tillämpning så långt som möjligt av de 
principer som anges ovan i denna punkt 7.5, varvid föl-
jande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller 
rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet 
av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från 
och med första dag för notering framräknade medeltalet 
av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkur-
sen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid 
marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det 
vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudan-
det. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den 
som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte 
ingå i beräkningen. Vid omräkning av Teckningskursen 
och antal aktier enligt detta stycke, skall nämnda period 
om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet 
fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i 
denna punkt 7.5.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rät-
tigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas 
med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende 
Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd 
av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och 
omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig sna-
rast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i 
erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid Teck-
ning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsno-
tering skall omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna 
principer av Beräkningsansvarig. Omräkningen skall ha 
som utgångspunkt att värdet av Teckningsoptionerna skall 
vara oförändrat.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att 
omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier fast-
ställts, skall bestämmelserna i punkt 7.3 sista stycket ovan 
äga motsvarande tillämpning.

7.6 Företrädesrätt för Teckningsoptionsinnehavare  
 vid nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen   
          eller emission enligt 14 eller 15 kap  
 aktiebolagslagen 
Genomför Bolaget, med företrädesrätt för aktieägarna och 
mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, en 
nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen eller emission 
enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen, äger Bolaget be-
sluta att ge samtliga Teckningsoptionsinnehavare samma 
företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. 
Därvid skall varje Teckningsoptionsinnehavare, oaktat 

Vid Teckning som verkställs under tiden fram till dess att 
omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier fast-
ställts, skall bestämmelserna i punkt 7.3 ovan äga motsva-
rande tillämpning.

7.5 erbjudande till aktieägarna 
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i 7.1–7.4 ovan 
lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt 
enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget 
förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller 
besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna 
utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag 
(erbjudandet), skall vid Teckning som påkallas på sådan  
tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt för 
Teckningsoptionsinnehavaren till deltagande i erbjudandet 
tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Om-
räkningen utföres av Beräkningsansvarig enligt följande 
formler:

Föregående teckningskurs 
x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den 
i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden (aktiens 
genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs 
ökad med värdet av 
rätten till deltagande i 
erbjudandet (inköpsrät-
tens värde) 

Föregående antal aktier 
som varje optionsrätt ger 
Teckningsoptionsinneha-
varen rätt att teckna x 
(aktiens genomsnittskurs 
ökad med inköpsrättens 
värde) 

Aktiens genomsnittskurs 

Omräknad teck-
ningskurs

Omräknat antal aktier 
som varje optionsrätt 
ger teckningsoptions-
innehavaren rätt  
att teckna 

=

=

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad  
i punkt 7.3 ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och 
handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till delta-
gande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. 
Inköpsrättens värde skall vid Marknadsnotering härvid 
anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under anmälningstiden framräknade medeltalet av den 
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen  
för inköpsrätterna. I avsaknad av notering av betalkurs 
skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå  
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs  
eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
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Aktiens genomsnittskurs skall vid Marknadsnotering 
anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under respektive period om 25 handelsdagar framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
betalkursen för aktien. I avsaknad av notering av betalkurs 
skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och 
omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig två 
Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 
handelsdagar räknat från och med den dag då aktien note-
ras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas 
vid Teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsnote-
ring och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna 
innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans 
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdel-
ningar, överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter 
skatt för det räkenskapsåret och 15 procent av Bolagets 
värde, skall, vid Teckning som påkallas på sådan tid att 
därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande 
av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger 
rätt att teckna. Omräkningen skall baseras på den del av 
den sammanlagda utdelningen som överstiger 100 procent 
av Bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret och 15 
procent av Bolagets värde och skall utföras av Beräknings-
ansvarig i enlighet med i denna punkt angivna principer. 
Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet av 
Teckningsoptionerna skall vara oförändrat.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att 
omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier fast-
ställts, skall bestämmelserna i punkt 7.3 sista stycket ovan 
äga motsvarande tillämpning.

7.8 Minskning av aktiekapital med återbetalning till  
 aktieägarna 
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning 
till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas 
en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier 
som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen 
utföres av Beräkningsansvarig enligt följande formler: 

sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till det 
antal aktier som Teckningsoptionsinnehavaren skulle ha 
erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs 
som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission. 

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett 
sådant erbjudande som avses i punkt 7.5 ovan, skall vad 
i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, 
dock att det antal aktier som Teckningsoptionsinnehava-
ren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas 
efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för 
beslutet om erbjudande.
Om Bolaget skulle besluta att ge Teckningsoptionsin-
nehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i 
denna punkt 7.6, skall någon omräkning enligt punkt 7.3, 
7.4 eller 7.5 ovan av Teckningskursen och det antal aktier 
som varje optionsrätt ger rätt att teckna inte äga rum. 

7.7 Kontantutdelning 
Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebä-
rande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med 
andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, 
överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under 
en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då 
styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolags-
stämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid 
Teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen 
aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, 
tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräk-
nat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. 
Omräkningen skall baseras på den del av den samman-
lagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiernas 
genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär 
utdelning). Omräkningen utföres av Beräkningsansvarig 
enligt följande formler:

föregående teckningskurs 
x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en 
period om 25 handels-
dagar räknat fr.o.m. den 
dag då aktien noteras 
utan rätt till extraordinär 
utdelning (aktiens genom-
snittskurs)  

Aktiens genomsnittskurs 
ökad med den extra-
ordinära utdelning som 
utbetalas per aktie 

Omräknad teck-
ningskurs =

Föregående antal aktier 
som varje optionsrätt ger 
Teckningsoptionsinneha-
varen rätt att teckna x 
(aktiens genomsnittskurs 
ökad med den extraor-
dinära utdelningen som 
utbetalas per aktie)  

Aktiens genomsnittskurs 

Omräknat antal  
aktier som varje 
optionsrätt ger 
teckningsoptions-
innehavaren rätt  
att teckna 

=
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Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen 
av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minsk-
ning inte är obligatorisk, eller Bolaget – utan att fråga 
är om minskning av aktiekapitalet – skulle genomföra 
återköp av egna aktier och där, enligt Bolagets bedömning, 
sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning 
och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning 
som är obligatorisk, skall omräkning av Teckningskursen 
och antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till 
Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de 
principer som anges ovan i denna punkt 7.8.

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsno-
tering skall omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna 
principer av Beräkningsansvarig. Omräkningen skall ha 
som utgångspunkt att värdet av Teckningsoptionerna skall 
vara oförändrat.

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkterna 
7.1–7.5, 7.8 eller 7.9 ovan och skulle, enligt Beräkningsan-
svarigs bedömning, tillämpning av härför avsedd omräk-
ningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utform-
ning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den 
ekonomiska kompensation som Teckningsoptionsinneha-
varna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, 
skall Beräkningsansvarig, förutsatt att Bolagets styrelse 
lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen 
av Teckningskursen och antalet aktier på sätt Beräknings-
ansvarig finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen 
av Teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt 
resultat, dock att sådan omräkning inte får vara till nackdel 
för innehavaren av optionsrätter. Omräkningen skall ha 
som utgångspunkt att värdet av Teckningsoptionerna skall 
vara oförändrat.

Vid omräkning enligt ovan skall Teckningskurs avrun-
das till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt, 
samt antalet aktier avrundas till två decimaler.

7.9 Likvidation
Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 
kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, 
Teckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla Teckning 
upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att 
detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning 
till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 
25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall de kända Tecknings-
optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande enligt 
punkt 8 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. 
I meddelandet skall intagas en erinran om att Teckning 
ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om 
likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvi-
dation enligt ovan, skall Teckningsoptionsinnehavare, äga 
rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet 
lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i 
punkt 7.3 angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker 
genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska be-
lopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalnings-
belopp användas enligt följande:

Föregående teckningskurs 
x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en 
tid av 25 handelsdagar 
räknat fr.o.m den dag då 
aktierna noteras utan rätt 
till återbetalning (aktiens 
genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs 
ökad med det belopp 
som återbetalas per aktie 

Föregående antal aktier 
som varje optionsrätt ger 
Teckningsoptionsinneha-
varen rätt att teckna x 
(aktiens genomsnittskurs 
ökad med det belopp 
som återbetalas per 
aktie) 

Aktiens genomsnittskurs 

Det faktiska belopp som 
återbetalas per inlöst 
aktie minskat med aktiens 
genomsnittliga marknads-
kurs under en period om 
25 handelsdagar närmast 
före den dag då aktien 
noteras utan rätt till 
deltagande i minskningen 
(aktiens genomsnittskurs)  

Det antal aktier i Bolaget 
som ligger till grund för 
inlösen av en aktie mins-
kat med talet 1 

Omräknad teck-
ningskurs 

Omräknat antal  
aktier som varje 
optionsrätt ger 
teckningsoptions-
innehavaren rätt  
att teckna 

Beräknat återbetal-
ningsbelopp 
per aktie 

=

=

=

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som 
ovan angivits i punkt 7.3.1 ovan.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och 
omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig två 
Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 
25 handelsdagar och skall tillämpas vid Teckning som 
verkställs därefter.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att 
omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier fast-
ställts, skall bestämmelserna i punkt 7.3 sista stycket ovan 
äga motsvarande tillämpning.
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7.12 Delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen
Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 
kap 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall delas 
genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas 
av ett eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning 
inte därefter ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning 
till fråga om delning enligt ovan, skall Teckningsoptionsin-
nehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om 
den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogö-
relse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
delningsplanen samt skall Teckningsoptionsinnehavarna 
erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan 
slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningspla-
nen undertecknats av aktieägarna.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning 
enligt ovan, skall Teckningsoptionsinnehavare äga rätt att 
påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, 
förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delnings-
planen skall godkännas respektive den dag då aktieägarna 
skall underteckna delningsplanen. 

Oavsett vad under punkt 7.9-7.12 ovan sagts om 
att Teckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, 
godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid 
fusion eller godkännande av delningsplan, skall rätten att 
påkalla Teckning åter inträda för det fall att likvidationen 
upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.

7.13 Konkurs 
För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får 
Teckning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbe-
slutet häves av högre rätt, får Teckning återigen påkallas.

8 Särskilt åtagande av Bolaget 
Bolaget förbinder sig att samråda med Beräkningsansvarig 
i god tid innan Bolaget vidtar sådana åtgärder som avses  
i punkt 7 ovan.

Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon 
i punkt 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en 
omräkning av Teckningskursen till belopp understigande 
akties kvotvärde.

9 Meddelanden 
Meddelanden rörande dessa optionsvillkor skall tillställas 
varje Teckningsoptionsinnehavare och annan rättighetsha-
vare som är antecknad på konto i Bolagets avstämnings-
register.

10 Ändringar av villkor 
Beräkningsansvarig äger att för Teckningsoptionsinneha-
varnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om 
ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, 
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller 

tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

7.10 Fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen 
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 
15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i an-
nat bolag, får Teckning ej därefter påkallas.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning 
till fråga om fusion enligt ovan, skall de kända Tecknings-
optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande enligt 
punkt 8 nedan underrättas om fusionsavsikten. I med-
delandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall Teck-
ningsoptionsinnehavarna erinras om att Teckning ej får 
påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet 
med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion 
enligt ovan, skall Teckningsoptionsinnehavaren äga rätt 
att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats 
om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas 
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma 
vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå  
i annat bolag, skall godkännas.

7.11 Fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen 
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 
§ aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat 
bolag, eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen 
enligt 22 kap samma lag skall följande gälla. 

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget 
och avser Bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan 
enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, 
för det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 3 ovan 
infaller efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny 
sista dag för påkallande av Teckning (slutdagen). Slutdagen 
skall infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg, 
eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från of-
fentliggörandet.
 Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller 
tillsammans med dotterföretag aktier representerande så 
stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, 
enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångs-
inlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsä-
garen sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad 
som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande 
tillämpning.

Efter det att slutdagen fastställts, skall Tecknings-
optionsinnehavare äga rätt att påkalla Teckning fram till 
slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen 
genom skriftligt meddelande erinra de kända Tecknings-
optionsinnehavarna om denna rätt samt att Teckning ej får 
påkallas efter slutdagen. 
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om det i övrigt, enligt Beräkningsansvarigs bedömning, 
av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 
Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något 
avseende försämras.

11 Sekretess 
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear får ej obehöri-
gen till tredje man lämna uppgift om Teckningsoptionsin-
nehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från 
Euroclear om Teckningsoptionsinnehavares konto  
i Bolagets avstämningsregister:
(a) Teckningsoptionsinnehavares namn, personnummer  
 eller annat identifikationsnummer samt postadress,  
 och
(b) antal Teckningsoptioner.

12 Force majeure 
Ifråga om de på Bolaget, Beräkningsansvarig och/eller 
Euroclear enligt dessa villkor ankommande åtgärder gäller 
att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som be-
ror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 
lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet 
ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även 
om Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear vidtar eller 
är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget, Beräkningsansvarig och/eller Euroclear är 
inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som upp-
kommer, om Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear 
varit normalt aktsamt. Bolaget, Beräkningsansvarig och/
eller Euroclear är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Beräkningsansvarig 
och/eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa villkor 
på grund av omständighet som anges i första stycket, får 
åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

13 Tillämplig lag och forum 
Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed 
sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa 
optionsvillkor skall avgöras av allmän domstol med Mal-
mö tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol 
som Bolaget skriftligen godkänner.
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 Huvudkontor

Obducat AB (publ)
Box 580 (Besöksadress: Geijersgatan 2 A)

SE-201 25 Malmö
Tel: +46 40 36 21 00
Fax: +46 40 36 21 60

engLAnD
Obducat Ltd

Pembroke Avenue, Waterbeach
Cambridge CB5 9PY

Tel: +44 1223 86 10 66
Fax: +44 1223 86 10 77
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