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Smoltek meddelar att ledande befattningshavare och 
personal tecknar aktier för ca 4,26 MSEK i dotter-
bolag. 
 
Smoltek meddelar att bolaget erhållit teckning av aktier om totalt ca 4,26 MSEK i 
dotterbolaget Smoltek AB. Detta genom ett teckningsoptionsprogram (2017/2020:1) 
med teckningsperiod 2020-02-10–2020-03-31, i vilket fem ledande befattningshavare 
och tidiga anställda deltagit. Vd Anders Johansson tecknar aktier för drygt 2,3 MSEK. 
 
Sedan tidigare äger vd Anders Johansson 140 075 aktier (motsvarande en ägarandel om ca 2,2 
procent) i moderbolaget Smoltek Nanotech Holding AB listat på Spotlight Stock Market. 
 
- De betydande teckningar som gjorts inom det här incitamentsprogrammet, vilket slutförs under en 
period med historiska nivåer av osäkerhet kring utvecklingen för den globala ekonomin, understryker 
ytterligare den starka tilltron till Smolteks teknologi som finns hos bolagets personal och ledande 
befattningshavare, säger Smolteks styrelseordförande Peter Augustsson. 
 
Teckningsoptionsprogrammet med optioner av serien 2017/2020:1 togs fram innan Smoltek listades 
på Spotlight Stock Market och avser därför emission av aktier i det rörelsedrivande dotterbolaget 
Smoltek AB. Programmet finns beskrivet i memorandum framtaget inför spridningsemissionen och 
noteringen på Spotlight Stock Market (2018) och i prospekt för nyemissionen 2019.  
 
Då de tecknade aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket kommer de att motsvara ca 3,7% av 
dotterbolaget Smoltek AB:s aktiekapital. Intentionen är dock att det listade bolaget Smoltek Nanotech 
Holding AB även framgent skall äga 100 procent av detta dotterbolag. Styrelsen avser därför att 
presentera ett förslag till den kommande årsstämman om ett andelsskifte av dessa nya aktier i 
dotterbolaget mot aktier i det listade bolaget genom en apportemission. Ett sådant andelsskifte 
möjliggör även en tydligare redovisning av ledande befattningshavares totala ägande i bolaget. 
 
För ytterligare upplysningar:   
Anders Johansson, vd för Smoltek Nanotech Holding AB,  
Mail: anders@smoltek.com   
Telefon: 0708-39 36 93 /  
 

Smoltek utvecklar processteknik och applikationskoncept baserade på kolnanoteknik, i första hand för den 
globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre 
formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning.  



 

 

Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta 
patent, varav 57 stycken idag är beviljade.  

Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad 
kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 
2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole 
Développement).  

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. 


