
Kommuniké från extra bolagsstämma i SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB

Extra bolagsstämma hölls idag tisdagen den 26 februari 2019 i Smoltek Nanotech Holding AB (publ), org. nr. 559020-2262, (”Smoltek” eller
”Bolaget”) varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. 

Företrädesemission av så kallade units bestående av högst 1 062 888 aktier och 265 722 teckningsoptioner.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 265 722 units på nedanstående villkor. Varje unit består av fyra (4)
nyemitterade aktier i bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget av serie TO2. Detta innebär att högst 1 062 888nya aktier och högst 265
722nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Rätt att teckna units tillkommer den innehavare av aktier som på avstämningsdagen den 6 mars 2019 är
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna units till teckningskursen 160,00 SEK per
unit, motsvarande en teckningskurs om 40,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Aktieägarna erhåller en (1) uniträtt för varje på
avstämningsdagen innehavd aktie. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i företrädesemissionen, bestående av fyra (4) nya aktier och en
(1) teckningsoption av serie TO2. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper mellan den 8 mars 2019 till och den 22 mars 2019. 

Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, totalt tillförs Smoltek 42,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om samtliga units tecknas och betalas. 

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den
genomsnittliga volymvägda kursen för bolagets aktie enligt Spotlight Stockmarket officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som
slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100 SEK per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie
TO2 ska äga rum under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020. 

Mer information om emissionen återfinns i det prospekt som beräknas offentliggöras den 4 mars 2019.

Alla beslut var enhälliga. 

För ytterligare information kontakta: 

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) 

Styrelsen 

För ytterligare upplysningar: 

Kontakta VD Anders Johansson på 0708-39 36 93 eller anders@smoltek.com 

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för
halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal sökta patent varav 51 stycken
idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research &
Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och
ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019.


