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MARKNADEN ÄR

REDO 
FÖR OBDUCAT

Obducat inledde 2014 med en efterlängtad genombrottsorder. En asiatisk kund tecknade avtal avseende ett 
nanoimprintlitografi-system (NIL) för massproduktion av LED-chips. Ordern, som förutom SINDRE®-maskin 
inkluderar förbrukningsvaror, service och support över en tvåårsperiod, beräknas generera intäkter till ett värde 
av 22 MSEK. Samtidigt slutlevererades förra årets order från Kimberly-Clark värd 13,5 MSEK. Dessa två affärer 
är tydliga bevis på att marknaden ser Obducat som ett av världens ledande företag inom NIL. Dessutom visar 
erhållna order att teknikmognaden bland våra potentiella kunder har ökat snabbt de senaste åren. Samman-
taget signalerar detta att Obducat framöver har stora möjligheter att kraftigt öka försäljningen.

ETT FÖRETAG I BALANS
Obducat har genomgått stora förändringar de senaste 
åren. Efter en omfattande omstrukturering och kostnads-
reduktion 2011-2012 har vi skapat en stabil plattform för 
framtida tillväxt. Organisationen har kvar sin viktiga kärn-
kompetens, men är nu dimensionerad för att utveckla de 
marknadssegment vi bedömer ha störst potential i närtid, 
bland annat LED-industrin och medicinteknikbranschen. 
Med ett ökat fokus, och betydligt lägre kostnadsnivå än 
tidigare, har Obducat 2013 nått balans i kassaflödet. En  
effektivare organisation står nu redo att bearbeta mark-
naden med förnyade krafter. 

ÖKAT FÖRSÄLJNINGSFOKUS
Några av Obducats viktigaste marknader återfinns i Asien, 
där många ledande tekniktillverkare bedriver sin verksam-
het. För att stärka kundbearbetningen har Obducat eta-
blerat lokal säljpersonal i Shanghai 2012 och i Tokyo 2014. 
Genombrottsordern avseende LED-teknik är ett exempel 
som visar frukterna av strategin med lokal närvaro.  
Obducat har som mål att etablera ytterligare säljresurser 
på strategiskt viktiga marknader i Asien.

OFFENSIV NYEMISSION
Våren 2014 genomför Obducat en företrädesemission om 
cirka 20,6 MSEK. Kapitalet som inbringas ska användas till 
offensiva åtgärder som stärker försäljning och organisation 
samt utökar produktions- och renrumsresurser. Snabba 
tekniska framsteg de senaste åren gör att marknaden för 
NIL har tagit ett språng framåt och nu eftersöker de

lösningar vi är världsledande inom. Obducat må ha en 
något slingrande väg bakom sig, men min övertygelse är 
att vägen framåt är betydligt rakare nu när marknaden är 
redo för Obducats NIL-teknologi och produkter.
Patrik Lundström, VD
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Det är med stor glädje jag 
konstaterar att tiden nu 
börjar bli mogen för Obducat. 
Tack vare bolagets engagera-
de och kunniga medarbetare 
har vi länge legat i teknikens 
absoluta framkant och drivit 
ett unikt och banbrytande 
forskningsarbete inom na-
noimprintlitografi. Över 130 
Obducat-system används 
dagligen på många av 
världens ledande universitet 
och forskningsinstitut, samt 
på ett flertal kända interna-
tionella företags utvecklings-
avdelningar – bara det ett 
talande tecken på värdet av 
vår teknik. 

Samtidigt märker vi nu ett ökande intresse från industrin 
att planera för införande av vår teknik vid tillverkning 
av kommande produkter. När marknaden nu öppnar sig 
för industriorder, ska vi på Obducat snabbt justera kom-
passriktningen, så att vi kan ta dessa. I vår nu stundande 
strategijustering ingår en ny och tydligare företagsstruktur 
som främst tar sikte på:
 

• förstärkning på marknad och support.

• ökad kapacitet inom produktion och renrum

• kompletterande verksamhets- och samarbetsstruktur

• förstärkt kommunikationsstrategi
 
Dessa strategiska satsningar gör oss redo att möta en 
marknad som nu är i fas med vår teknik.
 Du är välkommen att vara med på Obducats fortsatta 
resa framåt. Det frö som såddes när vi grundade Obducat 
för många år sedan är i allra högsta grad livskraftigt. Mark-
naden för nanoteknologi erbjuder idag en rik mylla, och 
med det kapitaltillskott som emissionen förväntas inbringa, 
får fröet den näring som krävs för att börja skjuta i höjden.
Henri Bergstrand, Arbetande Styrelseordförande

Vi märker ett ökande intresse för Obducats teknik från 
LED-industrin, vilket inte minst årets genombrottsorder 
på 22 MSEK tydligt visar. För att fullt ut kunna ta tillvara 
de möjligheter som nu ges behöver Obducat förstärka 
med ytterligare resurser, såväl personella som inom pro-
duktion. En nyemission på 20,6 MSEK ger Obducat det 
kapital som behövs för att genomföra ett antal offensiva 
marknadsorienterade åtgärder:

• stärka kapitalbasen för att öka handlingsfriheten

• stärka organisationen med ytterligare sälj- och 
 applikationsresurser

• utöka produktions- och renrumsresurser

Det ökade rörelsekapitalet kommer bland annat att 
användas till att finansiera parallell produktion av ytterli-
gare SINDRE®-maskiner, vilket kräver tillgängligt kapital. 
Vår säljorganisation i Asien behöver förstärkas med lokal 
service- och supportpersonal, vilket är viktigt för de  
industriella kunder vi vänder oss till. Vi planerar också  
att bygga ut produktions- och renrumsresurser till att 
klara de högre volymer som väntas komma på grund av 
intresset från LED-industrin.

NYEMISSION  
ÖKAR TEMPOT

Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt och 
har därför inte granskats av Finansinspektionen. Syftet 
med broschyren är att ge en översikt av Obducat idag, 
samt en förenklad beskrivning av den nu aktuella ny-
emissionen. För fullständig information om Obducats 
nyemission, och om de risker som är förenade med en 
investering, finns fullständigt emissionsprospekt som är 
godkänt av Finansinspektionen att hämta på bolagets 
hemsida www.obducat.com 

OM DENNA INFORMATIONSBROSCHYR

          VÅRA MASKINER ANVÄNDS 
DAGLIGEN PÅ MÅNGA AV VÄRLDENS 
LEDANDE UNIVERSITET OCH 
FORSKNINGSANLÄGGNINGAR.

”

VÄSSAD ORGANISATION 
SKAPAR MÖJLIGHETER

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Obducats affärsidé är att utveckla och sälja litografilösningar 
för framställning och replikering av avancerade mikro- och 
nanostrukturer. Dessa kan användas vid massproduktion såväl 
som för forskning och utveckling. 

INTERNATIONELLT KUNSKAPSFÖRETAG
Obducat är ett entreprenörsdrivet kunskapsföretag, där 
medarbetarnas kompetens och engagemang är det som 
driver företaget framåt.
  Obducat har medarbetare från en mängd olika länder 
såsom Kina, Sydkorea, Japan, Indien och Iran. Den inter-
nationella sammansättningen skapar ett dynamiskt och 
effektivt arbetsklimat som stimulerar innovation och 
kreativitet, och inte minst underlättar kontakten med 
kunder i aktuella länder.
  Utbildningsnivån är hög, mer än trefjärdedelar av 
medarbetarna har högskoleutbildning eller högre, varav 5 
har doktorerat eller motsvarande nivå. Idag har Obducat 
20 heltidsanställda samt 2 säljare i Asien som på heltid 
arbetar för Obducat.

Substrat  – benämning för det medium som  
  kommer att bära tryckbilden
NIL  – nanoimprint-litografi
LED  – light emitting diode, lysdiod
Cost of Ownership  – ägandekostnad
Emerging Markets  – Obducats nya applikationsområden

OBDUCAT – LEDANDE
INOM NANOTEKNIK

Asien är en viktig marknad för Obducat och för att stärka 
kundbearbetningen har vi öppnat två egna säljkontor. Kontoret i 
Shanghai öppnades i samarbete med Business Sweden och leds 
av Phillip Zhang. Kontoret i Tokyo öppnades i samarbete med 
vår lokala partner och leds av Wataru Matsuhashi. Med ett  
etablerat kontaktnät, och god kännedom om respektive mark-
nad, arbetar Phillip och Wataru med att öka Obducats närvaro.
 
– Intresset för NIL-teknik ökar, och inom detta område 
är Obducat utan tvekan nummer ett i Kina, säger Phillip 
Zhang. Vi är särskilt etablerade inom R&D-marknaden, 
men nu fokuserar vi på att skapa fler industriella affärer.
  Wataru Matsuhashi har nyligen startat upp Obducats 
säljverksamhet i Japan med utgångspunkt från Tokyo.
  – Japan har en hög teknisk mognad och marknaden sö-
ker nu nanoteknik som är lämpad för massproduktion. Jag 
märker ett stort intresse för Obducats teknik, och vi har 

fått förfrågningar från företag inom skilda branscher såsom 
kemi, papper, automotive och läkemedel. Det handlar om 
ledande företag som nu söker en partner med beprövad 
teknik och erfarenhet inom nanoteknologi. Jag bedömer 
att Obducat är en “perfect match” för dessa företag, säger 
Wataru Matsuhashi.
  Under det kommande året planerar Obducat att  
förstärka aktiviteterna i Asien med lokal service- och  
supportpersonal.
  – När vi blir mer tillgängliga inom service och support 
ökar samtidigt vår tyngd som leverantör. Industrikunder 
föredrar att göra affärer med leverantörer som har lokal 
närvaro, då de är beroende av maximal driftstid i sina 
produktionsanläggningar. Därför ser jag fram emot att ha 
fler Obducat-kollegor närvarande i Kina, vilket kommer att 
underlätta bearbetningen av den stora kinesiska markna-
den, avslutar Phillip Zhang.

ASIEN  
FÖRSÄLJNINGSFOKUS I ÖKAT
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SÅ FUNGERAR NIL
I Obducats process överförs ett mönster från en stämpel 
till en polymerfilm. Mönstret som skapas på polymerfilmen 
replikeras sedan till målsubstratet. Denna teknik minskar 
slitaget på stämpeln och ger därmed högre kostnadseffek-
tivitet.

SINDRE® – FÖR INDUSTRIELL 
MASSPRODUKTION
Obducats SINDRE-plattform har en stor flexibilitet och 
kan anpassas till olika kunders specifika krav. SINDRE är 
en beprövad plattform som är väl lämpad för industriell 
massproduktion. Exempelvis är det en SINDRE-maskin 
som skräddarsytts åt Kimberly-Clark för testproduk-
tion av medicinska plåster med nano-struktur, och samma 
plattform som kommer att användas för produktion inom 
LED-industrin.

EITRE® – FÖR FORSKNING OCH 
UTVECKLING
Obducats EITRE-plattform är anpassad för forskning och 
utveckling i den akademiska världen. Plattformen består av 
olika litografisystem med flexibla lösningar i flera storlekar. 
Framstående universitet världen över såsom Georgia Tech, 
CNRS och CEA, liksom ledande industriella aktörer, använ-
der Obducats EITRE-maskiner i sin forskning och utveckling 
inom nanoteknik.

FÖRBRUKNINGSVAROR SAMT 
SERVICE OCH SUPPORT
Med en installationsbas på 130 NIL-system, och en ökande 
andel industriella kunder som använder Obducats teknik 
för kommersiell tillverkning, växer intäktspotentialen inom 
förbrukningsvaror och tjänster. Ett NIL-system för produk-
tion kan generera 3-4 MSEK i årliga intäkter.

MARKNAD
Drivkraften bakom utvecklingen av nano-teknologin kom-
mer huvudsakligen från behov inom elektronikindustrin, 
men även inom bio- och medicinteknik finns ett ökande 
intresse. I takt med att konsumenterna ställer allt högre 
krav på funktionalitet i tekniska enheter, önskar de samtidigt 
tunnare och mindre format, och till lägre pris än tidigare.

Den största potentialen för Obducat finns i Asien där 
många ledande elektronikföretag verkar. Viktiga länder är 
Kina, Japan, Sydkorea och Taiwan. Utanför Asien är USA en 
viktig marknad.

OBDUCATS PRODUKTER

Medicinering av många sjukdomar kräver kostsamma 
injektioner eller medicin i tablettform. Nackdelen med 
båda dessa metoder är att de ger ojämn fördelning av lä-
kemedlet, med en stark topp vid intaget och sedan stegvis 
avtagande effekt. Peter Göransson är Head of Production 
and Service på Obducat och har det senaste året drivit 
ett spännande projekt tillsammans med Kimberly-Clark. 
Detta har lett fram till en helt ny lösning på läkemedels-
distribution in i kroppen:
  – Genom att låta ett plåster med 2000 mikronålar 
distribuera läkemedlet in i kroppen krävs en betydligt 
mindre dos, samtidigt som doseringen blir jämn, säger 
Peter. Allt till en betydligt lägre kostnad. För att undvika 
att kroppen reagerar mot behandlingen har vi i samarbete 

med Kimberly-Clark utvecklat ett plåster vars nano-struk-
turerade yta efterliknar hudens egen struktur. Huden  
tror att plåstret är en del av kroppen, och behandlingen 
kan ske utan bortstötningseffekter.
  I januari 2014 slutlevererades en specialanpassad SINDRE-
maskin som ska användas för produktion av plåster när 
Kimberly-Clark nu ökar omfattningen på sina kliniska stu-
dier på människor. Vinner metoden acceptans finns en stor 
potential för Obducat inom medicinteknikområdet.  

MEDICINSKT NANO-PLÅSTER 

TILL KIMBERLY-CLARK

Obducats system för NIL är väl lämpat för både massproduktion och forskningsarbete. Den gör det möjligt att replikera ytterst 
exakta strukturer i mikro- och nanostorlek till hårda och mjuka målsubstrat, och numera även till icke flata substrat som exempel-
vis kameralinser. NIL-tekniken kan med framgång användas för att ändra egenskaper på LED-chips och displayer, för att tillverka 
medicinska komponenter, vid tillverkning av hårddiskar och för att effektivisera solceller. Att kunna bygga ljusstarkare, men ändå 
mer energisnåla, bildskärmar är ett aktuellt exempel på hur Obducats NIL-teknik används.
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– Vi bedriver forskning med ett tydligt fokus på LED-indu-
strins behov, säger Babak. Vi märker tydligt att branschen 
efterfrågar High Brightness LED-lösningar, och då passar 
vår NIL-teknik utmärkt. Genom att tillföra ett nanomöns-
ter på LED-chippet kan vi ändra egenskaperna. Ökad 
ljusstyrka men ändå lägre energiförbrukning är positiva 
egenskaper som kunderna efterfrågar.
  LED är en framtidsteknik och den fortsatta utvecklingen 
av LED som ljuskälla drivs på bland annat av skärpt lagstift-
ning mot dagens miljöfarliga och energislösande belysningar. 
Dessutom kräver marknaden kontinuerliga förbättringar 
av prestanda, till allt lägre produktionskostnad. Det är här 
Obducats NIL-teknik kommer in. Obducats forsknings-
arbete på området kan delas in i kortsiktigt fokus 0-2 år 
och medellångt fokus 3-4 år.
  – Vårt forskningsteam jobbar på två plan, säger Babak. I 
det kortsiktiga perspektivet arbetar vi tätt tillsammans med 
kunder som har ett definierat behov, där lösningen finns 
i vår befintliga produktportfölj. Typiska aktiviteter är att 
tillsammans med underleverantörer definiera nya material 
med förbättrad funktion, livslängd och kostnadseffektivitet.
  – Medellångt forskningsfokus handlar ofta om att 
identifiera framtida applikationsområden med en intres-
sant potential. För att minimera riskerna och kostnaderna 
engagerar vi oss i dessa områden via delfinansierade 
projekt, exempelvis EU-projekt. Båda typerna av forskning 
är viktiga för Obducat, då det ena handlar om hur vi tjänar 
pengar idag och det andra hur vi tjänar pengar i morgon, 
säger Babak.

FÖR NÄRVARANDE ÄR OBDUCAT 
INVOLVERADE I 5 EXTERNT 
FINANSIERADE UTVECKLINGSPROJEKT:

POLARIC
Polaric är ett EU-finansierat projekt som startade 2010 
och löper över 4 år, med en total budget på 13,8 MEUR. 
Projektet har som mål att utveckla nya processteknologier 
för tillverkning av organiska, integrerade kretsar på stora, 
flexibla substrat. Dessa kan till exempel användas till stora, 
böjbara displayer. Mer information om Polaric finns på 
www.vtt.fi/sites/polaric.

MATSENS
Matsens är ett projekt som syftar till att utveckla ”smarta” 
material för elektrokemiska sensorer, vilka skapar nya 
egenskaper och funktionaliteter på elektrodytor. Detta 
kommer bland annat att möjliggöra framtagning av nya 
bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser. 
Matsen-projektet startade den 1 september 2013 och 
löper över två år, med en total budget om 700 KEUR.

ANILP
Anilp-projektets mål är att med hjälp av NIL utveckla en ny 
tillverkningsplattform för avancerad nanomönstring över 
stora ytor. Den produktionsplattform som ska utvecklas 
möjliggör tillverkning av organiska LED-chips, solceller 
samt displayer. Projektet drivs av ett konsortium initierat 
och koordinerat av Obducat, och inkluderar partners från 
Tyskland och Sverige. Anilp startade i november 2013 och 
löper över tre år, med en budget om 2,2 MEUR.     fortsg

ETT INNOVATIVT  
FORSKNINGSTEAM

På Obducat arbetar idag 9 personer på heltid med forsknings- och utvecklingsarbete. Babak Heidari är CTO på Obducat och  
därmed djupt involverad i företagets innovationsarbete:

Babak Heidari
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Obducat har 179 pågående patentärenden 
kopplade till 43 uppfinningar. Av dessa ärenden 
har 122 resulterat i beviljade patent. Detta är 
ett talande bevis på innovationshöjden och 
unikheten i Obducats teknikportfölj. Med 
patentskydd för våra nyckeltekniker kan vi 
positionera oss på våra prioriterade marknader 
i Asien, USA och Europa. Patenten ger oss en 
konkurrensfördel gentemot alternativa leveran-
törer, samtidigt som kunderna tryggt kan lita 
på att inköpta maskiner bygger på teknik som 
är patenterad av Obducat. En aktiv patentstra-
tegi är idag en förutsättning för att verka på en 
global marknad.

OBDUCATS STYRKA LIGGER I 

PATENTEN

LED
Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt 
inom LED-teknologin. Beslutskriterierna för investeringar 
baseras huvudsakligen på ”Cost of Ownership”, samt den 
potential för lönsamhetsförbättring som följer av ett skifte 
till NIL-teknik. Idag uppgår produktionskapaciteten inom 
LED-industrin till 30 miljoner substrat per år, en volym 
som förväntas att fyrdubblas till 2018. Enbart dagens 
produktionsvolym motsvarar behovet av 130 SINDRE-
maskiner. Detta skapar goda möjligheter för stora nyinves-
teringar i Obducats litografikapacitet de kommande åren.

EMERGING MARKETS
Obducat för allt fler dialoger med aktörer inom andra 
applikationsområden, exempelvis bioteknik och tillverkning 
av medicinska komponenter. Nanoimprinttekniken bedöms 
ha stor volympotential för Obducats SINDRE-maskiner. 
Den första framgången inom området är levereransen av 
pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet 
med Kimberly-Clark fortsätter med ambitionen att nå 
fram till en så komplett specifikation som möjligt för nästa 
generations system anpassat för fullskalig produktion

under 2015-2016. Via Anilp-projektet kommer Obducat att 
utveckla en ny produktserie som möjliggör nanoimprint 
över stora ytor. Detta gör det möjligt att närma sig kunder 
inom solcells- såväl som displayområdet. Enbart inom dis-
playområdet finns en potential som motsvarar flera hundra 
massproduktionssystem redan vid ett försiktigt beräknat 
genomslag för NIL-tekniken. Intäkter från dessa områden 
förväntas genereras med början 2015.

PUBLIC INSTITUTIONS
Kunderna inom Public Institutions utgör en viktig del i vårt 
arbete med att stärka Obducats varumärke och position 
som ledande inom NIL. Genom forskare och studenter vid 
universitet och institut når vi idag framtidens beslutsfattare 
hos potentiella kunder. Positiva tecken på sådana effekter 
ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas och 
fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också 
antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. I 
takt med att det allmänna finansiella läget förbättras för-
väntas även försäljningen till Public Institutions återhämtas 
efter de senaste två årens nedgång.

FRAMTIDSUTSIKTER

GREENANOFILM
Greenanofilm fokuserar på utveckling och applicering av 
nanoorganiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa 
generations opto- och bioelektronik. Fokuserade applika-
tioner är bland andra transparenta och konduktiva tekniska 
filmer, flexibla optoelektroniska komponenter samt biosen-
sorer med ytterst hög känslighet. Greenanofilm startade i 
februari 2014 och löper över tre år, med en total budget 
om 5,2 MEUR.

PHOTONVOLTAIC
PhotoNVoltaic syftar till att möjliggöra tillverkning av  
nanostrukturerade tunnfilmsbaserade solceller med hjälp 
av nanoimprintlitografi. Ambitionen är att utveckla en ny 
generation kostnadseffektiva solceller genom att kombine-
ra kristallina kiselsolceller med avancerade ljusinsamlings-
metoder hämtade från nanofotonikområdet och förena 
dessa med Obducats teknik inom NIL. PhotoNVoltaics-
projektet koordineras av IMEC och löper över tre år med 
en budget om totalt 4 MEUR. Mer information finns på 
www.photonvoltaics.org.

Efter många år av långsiktigt forskningsarbete står nu Obducat inför ett bredare genomslag för den nanoteknologi som är företa-
gets kärnkompetens. Ett positivt tecken, som bekräftar bolagets ledande position, är den genombrottsorder från en LED-tillverkare 
som inledde 2014. Med förstärkt säljfokus mot industriella applikationer förväntar vi oss en ökande omsättningstakt under 2014 
och framöver. Genom att tillförsäkra oss en hög marknadsandel för NIL-teknik till LED-industrin, samt genom att säkra fler projekt 
inom övriga områden, är det vår målsättning att nå en lönsam tillväxt med ökande vinstmarginaler med början på 15 procent år 
2016. De områden vi bedömer ha störst potential de kommande åren är LED-industrin, Emerging Markets och Public Institutions.



Erbjudandet avser en företrädesemission om cirka 20,6 MSEK i Obducat AB (publ). Bolagets  
nuvarande aktieägare äger med stöd av uniträtter rätt att teckna units utifrån sitt nuvarande aktie-
innehav. Aktieägare, institutionella investerare och allmänheten har även möjlighet att anmäla intresse 
för teckning av units utan stöd av uniträtter.

FÖRETRÄDESRÄTT
Varje femtal (5) innehavda aktier av serie A och serie B i Obducat ger rätt till teckning av en 
(1) unit av respektive serie. En unit av serie A består av en (1) nyemitterad aktie av serie A 
samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2014:A. En unit av serie B består av en (1) 
nyemitterad aktie av serie B samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2014:B.

TECKNINGSKURS
5,5 SEK per unit.

TECKNINGSOPTIONER
Varje tretal (3) teckningsoptioner av serie 2014:A eller 2014:B ger rätt att teckna en (1) ny 
aktie av respektive serie till teckningskursen 8,5 SEK. Teckningstid för teckning av aktier av 
respektive serie i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptioner, är till och med den  
30 december 2014.

AVSTÄMNINGSDAG
21 mars 2014

TECKNINGSTID
26 mars – 16 april 2014

HANDEL I UNITRÄTTER
26 mars – 11 april 2014

BERÄKNAD DAG FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV EMISSIONENS UTFALL
25 april 2014  

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Aktieägare med sina aktier registrerade på VP-konto deltar i nyemissionen genom kontant 
inbetalning enligt den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear för det fall samtliga erhållna 
uniträtter ska utnyttjas för teckning. Alternativt används den särskilda anmälningssedeln för det 
fall man köpt eller sålt uniträtter eller vill utnyttja del av de uniträtter som erhållits.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare med sina aktier registrerade på depå anmäler sig enligt anvisningar från respektive 
förvaltare.
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