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§ Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande att leda årsstämman.  
§ Vid stämman var 3 245 431 aktier (49,02 procent) av totalt 6 620 031aktier representerade. 
§ Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen enligt 

styrelsens förslag.  
§ Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. 
§ Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 
§ Stämman fastställde styrelsens arvode till sammanlagt elva basbelopp varav ordföranden 

med tre basbelopp och två basbelopp vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn 
beslutades utgå enligt godkänd räkning. 

§ Stämman valde följande personer till styrelseledamöter under tiden fram till och med att nästa 
årsstämma har hållits: Peter Augustsson (omval), Peter Enoksson (omval), Finn Gramnaes 
(omval), Bo Hedfors (omval) samt Gustav Brismark (omval). 

§ Stämman valde Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag. Grant Thornton Sweden AB 
har meddelat att Zlatan Mitrovic utsetts till huvudansvarig revisor. 

§ Stämman beslutade om emission av högst 48 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag. 
Marknadsvärdet för varje teckningsoption har beräknats till 20,33 kronor. Teckningskursen 
under teckningsperioden uppgår till 115 kronor per aktie. Villkoren för emissionen och 
teckningsoptionerna återfinns på bolagets hemsida, www.smoltek.com.  

§ Stämman beslutade om emission av högst 214 786 aktier (apportemission) enligt styrelsens 
förslag. Teckningskursen per aktie fastställdes till 64,20 kronor och erläggs med 
apportegendom bestående av aktier i Smoltek AB. Villkoren för emissionen återfinns på 
bolagets hemsida, www.smoltek.com.   

 
Alla beslut var enhälliga. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Smoltek Nanotech Holding AB 
Styrelsen 
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Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB,  



 

 

E-post: 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 59 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.  

 

 


