
IMPACT COATINGS FÖRVÄRVAR ABB´S DELÄGANDE I MAXFAS-
PATENT
I syfte att stödja Bolagets exploatering av Maxfas-teknologin inom bränslecellsområdet, har Impact Coatings övertagit hela
äganderätten till de patent och pågående patentansökningar, som tidigare delägts tillsammans med ABB. 

Impact Coatings strategi för att positionera sig som leverantör av ytbeläggningar på bipolära flödesplattor för bränsleceller är baserad på
ytbeläggningen Ceramic MaxPhase™. Denna beläggning härstammar från den utveckling Bolaget inledde för cirka 10 år sedan med ABB, för
helt andra ändamål.

Utvecklingssamarbetet med ABB har genererat ett antal innovationer, som utgör basen för ett antal patentansökningar, av vilka flertalet
beviljats.

Exploateringen av dessa har kommit att fokuseras på bränsleceller, en marknad som Impact Coatings bearbetar utanför samarbetet med ABB.
Parterna har därför, i enlighet med det ursprungliga utvecklingsavtalet, enats om att dessa immateriella rättigheter förvärvas av Impact
Coatings.

Förvärvet inkluderar 10 patent och 3 patentansökningar. Dessa kompletterar de patent och patentansökningar Impact Coatings registrerat på
egen hand och förstärker därigenom ytterligare Bolagets möjligheter att exploatera sin teknologi inom bränslecellsområdet. 

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz på tel. 013-359951 eller 070-6635580, alternativt henrik@impactcoatings.se

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna
skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukter är beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad
komponentproduktion som inkluderar PVD. Systemen används för ytbehandling av ett stort antal applikationer, bl a i syfte att ersätta
guldplätering på elektriska kontakter och kromplätering av plast. Bolaget har också utvecklat en komplett teknologiportfölj för ytbeläggning av
bipolära flödesplattor för bränsleceller.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts.
Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. 


