
Smolteks styrelse spetsas med expertis om patent och licensiering

Gustav Brismark har valts in som ny styrelseledamot för Smoltek Nanotech Holding AB under bolagets stämma den 16 maj. Han tillför
omfattande erfarenheter av patent- och licensieringsfrågor och kommersialisering av ny teknik. 

Gustav Brismark hade fram till i mars i år titeln Chief Intellectual Property Officer på Ericsson. Med en lång bakgrund inom forskning på Ericsson har han
sedan 2004 arbetat med att skapa affärsmodeller för och kommersialisera bolagets patentportfölj.

– Det handlar om att både skapa teknik och affärsmodeller som gör att man kan kommersialisera tekniken. Allt detta finns i Smoltek nu när de bygger en
framgångsrik licensieringsmodell med sin teknik, och jag har fått ett mycket gott intryck av bolaget. Det är en väldigt spännande tidpunkt att komma in i
Smoltek, säger Gustav Brismark. 

Med sin kompetens är Gustav Brismark ett strategiskt tillskott till styrelsen när Smoltek nu arbetar för att ta sina lösningar inom nanoteknik närmare
marknaden genom licensiering.

– Man måste hitta affärer där både ägaren av tekniken och de som vill använda den, ofta stora globala företag, är vinnare. Det är alltid komplext att ha med
stora bolag att göra och här kan jag bidra med att hitta vägar framåt.

Kontakt 

För mer information, gå in på www.smoltek.com eller 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 53 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.


