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Ola Tiverman blir ny vd i dotterbolaget Smoltek Semi AB. 
 
Smoltek meddelar att Ola Tiverman går in i ny roll som chef för det helägda 
dotterbolaget Smoltek Semi AB, ett affärsområdesbolag helt inriktat på licensiering av 
teknikkoncept till halvledar- och elektronikindustrin. 

Smoltek Semi AB etablerades i januari 2019 med syfte är att fungera som avtalspart gentemot externa 
licenstagare genom vidarelicensiering av Smoltek ABs patentportfölj och know-how.  
 
Som ett resultat av den expansion och renodling av Smoltek Nanotech Holding AB:s koncernstruktur 
som kommunicerats under sommaren blir Smoltek Semi AB ett dedikerat affärsområdesbolag med 
eget resultatansvar. Uppdraget är riktat gentemot halvledar- och elektronikindustrin och ansvarig för 
bolaget blir Ola Tiverman.  
 
- Det här är ett led i att säkerställa genombrottet för CNF-MIM och andra applikationer för halvledar- 
och elektronikindustrin, förklarar Ola Tiverman, CRO och ny vd för Smoltek Semi AB.   
 
- Den förändrade koncernstrukturen innebär tydligare resursfördelning och effektivare uppföljning. 
Smoltek Semi AB får ett ännu tydligare uppdrag genom att bli ett bemannat affärsområdesbolag med 
eget resultatansvar, säger Smolteks vd, Anders Johansson.  
 
Bolagsstrukturen med ett vidarelicensierande affärsområdesbolag erbjuder även i viss mån ett skydd, 
en ”backventil”, för koncernens patentportfölj, detta då den endast exponeras indirekt mot respektive 
licenstagare.  
 
För ytterligare upplysningar:   
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 61 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.  

 


