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Smoltek förlänger licensavtal för teknisk och 
kommersiell utvärdering av bolagets 
kondensatorteknik CNF-MIM 
 
Smoltek meddelar att det licensavtal, ingånget med en global tillverkare av 
elektronikkomponenter för deras tekniska och kommersiella utvärdering av Smolteks 
kondensatorteknik, förlängs till och med slutet av augusti 2021. Det gemensamma 
projektet kommer fortsätta med målsättningen att göra det möjligt för kunden att ingå 
ett kommersiellt licensavtal med Smoltek.  
 
Licensavtalet som undertecknades i april 2020 med en världsledande tillverkare av passiva 
elektronikkomponenter, inklusive kondensatorer, har tidigare förlängts till och med mars 2021. En av 
anledningarna till förlängningen har varit en specifik teknisk utmaning som tog längre tid än förväntat 
att lösa. En annan anledning är att den pågående pandemi-situationen har påverkat tidsåtgången på 
flera arbetsprocesser i projektet. Smoltek har dock nyligen lyckats leverera mycket goda resultat vilka 
har övertygat kunden om potentialen för kondensatorer baserade på Smolteks CNF-MIM-teknik. 
  
- Jag är mycket glad att kunna förlänga detta viktiga nästa utvecklingssteg i samarbetet, där kunden 
fortsätter tro på den stora potentialen i vår CNF-MIM-kondensatorteknik och att de har förtroende för 
Smoltek-teamets förmåga att utveckla tekniken ytterligare, säger Ola Tiverman, vd för dotterbolaget 
Smoltek Semi AB, som ansvarar för licensiering av Smolteks teknik till företag inom halvledarindustrin.  
 
- Vi har nu utmärkta förutsättningar för att kunna avsluta denna fas i projektet enligt deras 
specifikationer, avslutar Ola Tiverman. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Marie Landfors, tf vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)  
E-post: marie@smoltek.com  
Telefon: +46 707-75 85 44 
Webbplats: www.smoltek.com  
 
Om Smoltek Nanotech Holding AB 

Smoltek utvecklar processteknik och applikationskoncept baserade på kolnanoteknik för att lösa 
avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik 



 

 

genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 65 är 
beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.  


