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Tredje kvartalet i korthet
JULI-SEPTEMBER

• Intäkter uppgick till 1 284 KSEK (544), främst 

bestående av aktiverade kostnader för FoU.

• Resultat före skatt blev -2  558 KSEK (-1 241) 

• Resultat per aktie, -0,48 SEK (-)

JANUARI-SEPTEMBER 

• Intäkter uppgick till 2 676 KSEK (1 567) och 

består främst avaktiverade kostnader för FoU.

• Resultat före skatt blev -7 338 KSEK (-3 587)

• Resultat per aktie, -1,38 SEK (-0,67)

• Antal utestående aktier var 5 314 450 vid 

periodens slut efter övertecknad nyemission.

• Summa eget kapital uppgick till 41 324 KSEK 

(23 527) vid periodens slut.

• Likvida medel uppgick till 11 237 KSEK (923) 

vid periodens slut. 
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Händelser under tredje kvartalet
Årets tredje kvartal har bjudit på ett viktigt genom-
brott i utvecklingen av vår kondensatorteknologi, när 
vi i augusti kunde  visa en kapacitansdensitet om 
200 nF/mm   (nanofarad) för vårt CNF-MIM*-koncept 
för solid state-kondensatorer (elektrolytkondensator 
med en fast elektrolyt av en ledande polymer).  

Detta genombrott har ytterligare höjt intresset för vår 
teknik för integration i halvledarkretsar, både för 
direktintegration och integration som diskreta sub-
komponenter. Att vi nu ökat kapacitansdensiteten till 
200 nF/mm   betyder att vårt utvecklingsteam har 
mer än fördubblat mätvärdena under året.

Vid sidan av attraktiva kapacitansvärden har vi även 
kunnat visa på relevanta genombrottsspänningar 
och mycket låg läckström vid användbar 
driftspänning. 

Bolaget följer utvecklingsplanen för CNF-MIM-
konceptet med målsättningen att ha verifierad data 
för viktiga sidoparametrar framme under hösten/
vintern. Mot bakgrund av de egenskaper som vi idag 
har verifierat ser vi att CNF-MIM-tekniken utöver 
användning i digitala kretsar - som t ex processorer 
- också kan vara användbar i till exempel sensorer 
och kretsar för trådlös kommunikation.

Vår affärsutvecklingsresurs i Sydkorea har varit 
mycket aktiv under kvartalet och vi ser fram emot 
nästa fas i bearbetningen av denna högst 
intressanta marknad. 

Under kvartalet har Smoltek AB ingått ett avtal med 
Peter Augustsson (ordf) om ett engagemang 
motsvarande 1-2 dagar per månad, detta för att 
stötta VD och managementteam, i huvudsak 
avseende bolagets framtida strategiska utveckling. 
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* CNF-MIM

MIM står för Metal Insulator Metal och är en 
metod för att bygga mycket tunna kondensatorer, 
t ex på ytan av ett kiselchip.
CNF är en förkortning för Carbon Nano Fiber, en typ av metallisk 
kolnanostruktur med användbara egenskaper även fysiskt. Smoltek fokuserar 
huvudsakligen på denna typ av kolnanostrukturer i sitt praktiska arbete.
I CNF-MIM-konceptet återfinns CNF på ett av metallskikten, mellan isolatorskiktet och det 
andra metallskiktet, och har funktionen av ett 3D-byggelement. 
Detta ger en avsevärt större effektiv strömledande yta vilket möjliggör större kapacitans 
per ytenhet jämför med en traditionell MIM-kondensator.

VD Anders Johansson kommenterar perioden
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Händelser efter periodens utgång
Inledningen av hösten har kännetecknats av en 
intensifierad affärsutveckling, där vi är mycket 
uppmuntrade av det stora intresse vi upplever för 
vår CNF-MIM-teknologi.

Projekteringsarbete och installationsplanering för det 
beställda processystemet av typ PECVD (Plasma 
Enhanced Chemical Vapor Deposition) har varit i en 
intensiv fas i samverkan med teamet på Chalmers 
MC2-laboratorium. Detta har varit en förutsättning 
för en slutlig systemdesign. Tillsammans med den 
förväntade tidsåtgången för inkörning av vår 
specifika CNF-process hos leverantören förväntas 
nu leverans att ske under andra kvartalet 2019. 
Detta påverkar inte vår  utvecklingsplan för 
kondensatorplattformen CNF-MIM.

Den tilläggsbeställning från en ledande process-
teknikleverantör** som erhölls i somras har 
levererats under oktober månad. Det fortsatta 
samarbetet med den ledande process-
teknikleverantören fokuseras nu på ett möjligt 
partnerskap avseende industrialisering/process-
utveckling för vårt fokusområde baserat på 
teknologin för CNF-MIM.

I slutet av oktober kunde vi meddela att ett viktigt 
metodpatent beviljats i Sydkorea, nu har även ett 
baspatent från en annan patentfamilj beviljats i 
Kina. Därmed har Smoltek totalt 51 beviljade patent 
globalt fördelade på ett antal patentfamiljer.

**Processteknikleverantör

Halvledarindustrin är helt baserad på kemi- och materialteknik.
Smoltek har utvecklat en portfölj av produktkoncept – som 
CNF-MIM – och processteknologikoncept inom nanoteknik-
området. Denna portfölj erbjuds genom licensiering.
En processteknikleverantör utvecklar och tillhandahåller 
utrustning och processer för halvledarindustrin, samt 
driftsupport 24/7. Smoltek behöver samarbeta med ledande 
aktörer inom detta segment för att få ett industriellt genombrott.

VD Anders Johansson kommenterar perioden
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Kommande rapporter
• Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 26 februari 2019 

Granskningsrapport 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

För ytterligare information kontakta: 
Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB
 +46 708-393 693, anders@smoltek.com 

Smoltek Nanotech Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2018-02-26, kortnamn: SMOL.

Föllj oss gärna:  Webb: www.smoltek.com | Spotlight Stock Market: spotlightstockmarket.com | Twitter: 
twitter.com/Smoltek | LinkedIn: www.linkedin.com/company/smoltek-ab/ | Facebook: facebook.com/smoltek/  

Denna information är sådan information som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande 20 november 2018.

Göteborg 2018-11-20
Styrelsen



6

Smoltek Nanotech Holding AB 
Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg
0760-52 00 53 | info@smoltek.com
smoltek.com 

Organisationsnummer: 559020-2262 


