
Smoltek tecknar avtal med ny IR-kommunikationspartner
Smoltek har ingått avtal med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger som kommer att bistå bolaget inom investerarrelaterade
kommunikationsfrågor.

– Vi förbereder oss för ett kommersiellt genombrott för Smolteks revolutionerande nanoteknik genom licensiering till aktörer inom halvledar-
och elektronikindustrin. I takt med att så sker förväntar vi oss ett ökande intresse från investerare och medier i både Sverige och
internationellt. Detta gör att vi behöver ta vår marknadskommunikation till en ny nivå. Efter en utvärdering av olika alternativ har vi valt att
anlita Honeybadger, då de har stor erfarenhet av att jobba med både avancerad teknologi och innovativa publika bolag. Jag ser fram emot att
berätta om våra kommande framsteg tillsammans med dem, säger Smolteks VD Anders Johansson.

Under 2019 har Smoltek tagit stora steg mot att teckna ett första licensavtal för bolagets kondensatorteknologi CNF-MIM. Det är därför viktigt
att bolaget nu förstärker sin IR-kompetens inför framtiden, oavsett om det första avtalet kommer på plats under innevarande år eller något
senare. Smolteks intention är att bli tydligare i kommunikationen gentemot bolagets intressenter, inklusive aktieägare, övriga investerare och
media.

Satsningen innebär att Honeybadger utses till Smolteks IR-kommunikationspartner för att bistå med strategisk rådgivning samt operativt arbete
av bolagets regulatoriska och icke-regulatoriska marknadskommunikation. Avtalet ger även Smoltek möjlighet att anlita Honeybadger inom
webbutveckling samt PR-aktiviteter med fokus på svenska och internationella bransch- och affärsmedier.

– Det är inspirerande att inleda det här samarbetet med Smoltek, och vi ser fram emot att få bidra till en bättre förståelse av deras unika
nanoteknologiplattform och applikationer. Bolaget ligger helt rätt i tiden då deras teknologi möjliggör såväl tekniska framsteg som en mer jämlik
tillgång till digitala verktyg i takt med att de blir mindre och strömsnålare. Det här gör Smoltek attraktiva och spännande för oss att arbeta med
i en värld där investeringar i allt högre utsträckning bedöms utifrån både ekonomiska och hållbarhetsrelaterade kriterier, säger Honeybadgers
VD Johan Waldhe. 

IR-kommunikationsplanen som nu färdigställs kommer att implementeras successivt under det första kvartalet 2020. 

För ytterligare information om Smoltek, kontakta:
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E-post: anders@smoltek.com 
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Webbplats: www.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 90-tal sökta patent
varav 54 stycken idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms
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 (Källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement i rapporten ”Status of the Advanced Packaging Industry 2018”). 

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


