
Sista dag för handel med BTU och handeln med teckningsoptioner TO 2 inleds

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) - genomförde nyligen en företrädesemission av 265 722 units, envar bestående av
fyra aktier och en teckningsoption ”TO 2”. Den 9 maj 2019 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är den 13
maj 2019. Handeln med TO 2 kommer att inledas den 15 maj 2019 på Spotlight Stock Market.

Registrering av 1 062 888 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i Smoltek till 6 377 338 aktier och
aktiekapitalet uppgår till 759 722,43SEK efter en ökning med 126 620,21SEK i samband med emissionen.  

Registrering av 265 722 teckningsoptioner TO 2 har skett hos Bolagsverket, handeln med TO 2 inleds den 15 maj 2019 med ISIN-kod SE0012351518. 

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020.
Teckningskursen motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar
innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 16 april 2020, dock till högst 100,00 SEK.

Rådgivare 

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Smoltek i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, 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 52 stycken
idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av
marknadsundersökningsföretaget Yolé Developpement i rapporten ”Status of the Advanced Packaging Industry 2018”, växa med en genomsnittlig tillväxt per
år (CAGR) om 7,0 procent under perioden 2017-2023 och uppnå ett marknadsvärde om 39,0 MdUSD år 2023. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stockmarket sedan 2018-02-26 under kortnamn SMOL.


