
   
 

 

 

 

Smart High Tech rekryterar vice VD för Kinaverksamheten. 

 

SMART HIGH TECH meddelar att bolaget har rekryterat Hongfeng Zhang som vice 

VD för Kinaverksamheten. 
 

För att bättre serva kunder i Kina och öka effektivitet och samordning mellan 

Göteborg och Kina har Smart High Tech rekryterat Hongfeng Zhang som vice VD för 

för Kinaverksamheten med placering i Sverige. 

 

Över 60% av världens elektronikhårdvaror tillverkas i Kina. Det innebär att där finns ett enormt behov 

av elektronikkylning. Smart High Tech har därför etablerat dotterbolaget Shanghai Ruixi New Materials 

Technology Ltd. för att serva den kinesiska marknaden.   

För att stärka verksamheten med bättre koordinering för ökad effektivitet och samordning mellan 

Sverige och Kina, rekryterar nu Smart High Tech Hongfeng Zhang som ny vice vd för 

Kinaverksamheten. Hongfeng börjar sin anställning med start den 15 augusti, 2022. 

Hongfeng Zhang kommer från rollen som VD på BattPow AB och Jaicom AB där han är 

forskningschef. Han har även varit partner i en generalagentur för ett Kinesiskt företag i Norden som 

säljer Thermal Interface Materials (TIM).  

Hongfeng kommer ursprungligen från Kina. Han har en grundexamen inom datavetenskap från Kina 

och har även drivit egna företag som entreprenör.  

”Vi är mycket glada för att kunnat rekrytera Hongfeng Zhang till Smart High Tech. Med hans kinesiska 

bakgrund, långa erfarenhet av industriell verksamhet i Sverige samt branschkännedom, har vi med 

rekryteringen drastiskt förbättrat möjligheten att bygga upp ett företag med snabb leverans i Kina och 

övriga världen på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt,” säger Thien Laubeck, VD för SMART 

HIGH TECH. 

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt 

grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och 

kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad 

kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är 

mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.  

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade 

material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart 

samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat 

grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i 

Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.  
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För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta: 
 
 
Director IR & Marketing  
Martin Palmqvist 
+46 73 59 99 940 
martin.palmqvist@sht-tek.com 
 
 
VD Thien Laubeck 
+46 73 98 88 496 
thien.laubeck@sht-tek.com 
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