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Smoltek tecknar utvärderingslicensavtal med 
ledande tillverkare av passiva 
elektronikkomponenter 
 

Smoltek meddelar att bolaget har tecknat ännu ett utvärderingsavtal, nu med en 
ledande tillverkare av passiva elektronikkomponenter inklusive kondensatorer. Avtalet 
avser en utvärderingslicens där Smolteks patenterade kolnanofiberbaserade CNF-
MIM-teknologi utvärderas i ett gemensamt projekt. Ordervärdet för detta första steg 
uppgår till cirka 1 MSEK och avtalet avses leda till ett produktionslicensavtal i nästa 
steg. 
 
Det här är det andra utvärderingslicensavtalet som Smoltek har tecknat för sin kolnanofiberbaserade 
kondensatorteknik under 2020. Det första avtalet tecknades i slutet av mars med en av världens 
största tillverkare av kondensatorer.  
 
- Vi har nu på kort tid tecknat två utvärderingslicensavtal för vår kolnanofiberbaserade kondensator-
teknik med betydande aktörer inom elektronik- och halvledarindustrin. Det visar att vi nu har nått en 
punkt där det finns ett starkt och konkret kommersiellt intresse för denna teknologi. Att vi tecknar det 
här avtalet under rådande omständigheter tydliggör dessutom att elektronikindustrin inte pausar sin 
framåtriktade verksamhet till följd av coronavirus-situationen, säger Smolteks vd Anders Johansson. 
 
- Vi har arbetat tillsammans med den här kunden under en period, och det är glädjande att vi nu har 
kommit överens om ett formellt utvärderingslicensavtal. Det gör att vi nu kan intensifiera samarbetet 
med sikte på att stötta dem vid framtagning av kommersiella produkter vilka bygger på Smolteks CNF-
MIM-teknologi, säger Smolteks operative chef Ola Tiverman. 
 
Smolteks CNF-MIM-teknologi möjliggör tillverkning av högpresterande kondensatorer vilka kan göras 
mycket tunnare än med konventionell teknik, detta är mycket eftertraktat för avancerade 2,5- och 3D-
förpackningslösningar för halvledarkretsar. 
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Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på 
kolnanoteknik, i första hand för 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 56 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 8,0 procent under perioden 
2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole 
Développement).  

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

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 20 april 2020.  


