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Bokslutskommuniké, Q4 2019

Smoltek är ett globalt verksamt företag som ut-
vecklar processteknik och koncept för applika-
tioner baserade på kolnanoteknik, i första hand 
för halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi 
möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter 
med mindre formfaktorer, högre prestanda och 
lägre energiförbrukning. 

Smoltek skyddar sin unika teknik genom en om-
fattande 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 packag-
ing” (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).

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock 
Market under kortnamn SMOL.
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Året i korthet (koncernen)

JANUARI - DECEMBER 

• Nettoomsättning: 506 KSEK (431)  

• Resultat före skatt: -12 564 KSEK (-9,588)

• Resultat per aktie, före utspädning: -2,06 SEK (-1,80)

• Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,95 SEK (-1,78) 

• Antal utestående aktier: 6 377 338 (5 314 450) 

• Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av 

teckningsoptioner: 6 806 124 (5 396 210) 

• Summa eget kapital: 68 540 KSEK (42 103) 

• Likvida medel: 24 642 KSEK (6 372) 

• Soliditet: 92,6% (92,3%)

• Uppnått industriell prestanda för CNF-MIM-tekniken 

på flera parametrar

• Positiva besked från marknaden angående prestanda 

för CNF-MIM-tekniken 

• Förhandlingar pågår för att demonstrera produktion 

av CNF-MIN i industriell testmiljö

• Fortsatt utveckling av Bolagets strategiska 

patentportfölj

• Fyra nya patent har beviljats under året

FJÄRDE KVARTALET 

• Nettoomsättning: 203 KSEK (101)

• Rörelseresultat: -3,1 MSEK (-2,3)

• Resultat per aktie, före utspädning: -0,49 (-0,42)

• Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -0,46 (-0,42)

• Presenterat industriell prestanda för CNF-MIM för den 

viktiga internresistansen 

• Presenterat bolaget för den koreanska 

elektronikmarknaden

INTÄKTER OCH RESULTAT FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 203 KSEK 
(101). Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-2,3). Resultatet 
per aktie före utspädning blev -0,49 SEK (-0,42). Resultatet 
per aktie efter möjlig utspädning blev -0,46 SEK (-0,42).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 
24 642 KSEK (6 372). Långfristiga räntebärande skulder 
uppgick till 819 KSEK (838). Soliditeten var 92,6 procent (92,3). 

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 68 540 
KSEK (42 103) fördelat på 6 377 338 aktier. Under första 
kvartalet genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 
43,1 MSEK före kostnader på 5,9 MSEK. 

ANSTÄLLDA 
Antalet årsanställda uppgick till 9 personer. 
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Fortsatta framsteg för vår CNF-MIM-teknologi

Vi har startat det nya året från en starkare position än 
någonsin förr – teamet är förstärkt, CNF-MIM-konceptet har 
verifierats på nya nivåer och dialogerna med kommande 
licenstagare och partners har fördjupats.

Om vi börjar med teamet så har vi gjort flera viktiga rekry-
teringar. Vi har anställt en CFO med IR-ansvar på heltid. 
CFO-rollen blir bred i ett mindre bolag och vi är glada att vi 
hittat person som också har en solid kompetens inom 
kommunikationsområdet. Vi har förstärkt ledningsgruppen 
med en VP Product Management, en ny strategisk position 
som en viktig länk mellan marknad och R&D. Vi ser redan 
en tydlig effekt av denna rekrytering i dialogen med våra 
kommande licenstagare. Därtill har R&D-teamet förstärkts för 
ökad förmåga och kapacitet. 

Under det fjärde kvartalet 2019 fortsatte vi vårt fokuserade 
arbete mot att teckna ett första licensavtal för vår unika 
CNF-MIM-teknologi. Vi tog även viktiga steg framåt inom 
såväl utveckling som patentskydd av teknologin. 

Enorm utvecklingspotential för CNF-MIM  – världens 
tunnaste högprestandakondensatorer
Prestandan hos våra CNF-MIM-kondensatorer är en nyckel-
faktor. Kapacitansdensitet är den primära egenskapen. 
Sedan finns det andra viktiga egenskaper, en sådan är det 
som brukar kallas internresistans. Vi har lyckats med att 
mer än halvera denna parameter jämfört med vad vi 
tidigare har kunnat visa, en parameter som ska vara så låg 
som möjligt. Dessa nya data presenterades i samband 
med EDAPS 2019, en av de viktigaste årliga konferenserna 
i Asien inom området avancerad paketering av integrerade 
kretsar. Vi är stolta över att presentationen som hölls av vår 
CTO, Vincent Desmaris fick utmärkelsen ”Best Oral Paper 
Award”. Sammanfattningsvis erbjuder vår CNF-MIM-tekno-
logi nu egenskaper i paritet med konkurrerande lösningar, 
men till endast en bråkdel av deras volym. Detta tack vare 
CNF-MIM-teknikens extremt låga profilhöjd, en egenskap 
som blir allt viktigare vid integration i högpresterande 
kretsar, till exempel processorer för AI, Big Data och 5G. 

Under det sista kvartalet berättade vi att Smoltek fått ett 
nytt patent beviljat i USA. Detta är det första godkännandet 
inom en av de nya patentfamiljer som specifikt skyddar vår 
CNF-MIM-teknologi i olika implementationer. Därefter har vi 
fått ytterligare två patent beviljade, vilket betyder att vår IP-
plattform nu omfattar till 56 beviljade patent. Att vi nu ser 
positiva resultat från denna nya serie av patentansökningar 
är ett bevis för att vi har en väl fungerande IP-strategi.

I slutet av 2019 inleddes ett spännande samarbete med 
DC Advisory, en ledande global finansiell rådgivare med 
expertis inom industriella transaktioner och med ett stort 
industriellt och branschöverskridande nätverk. Tillsam-
mans utvärderar vi möjligheter och strategiska partners 
vilka Smoltek annars skulle haft svårt att få tillgång till på 
egen hand.

Jag är övertygad om att vårt unika CNF-MIM-koncept blir 
nyckeln till vårt kommersiella genombrott och ser med stor 
tillförsikt fram emot att leda Smoltek in i 2020-talet.

Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB
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Väsentliga händelser – under och efter perioden

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019 

Första patentgodkännandet inom patentfamilj för 
Smolteks CNF-MIM-kondensatorer 
11 oktober meddelade Smoltek att bolaget erhållit ett patent-
godkännande i USA, vilket är det första inom bolagets nya 
patentfamilj som specifikt skyddar CNF-MIM-teknologin med 
inriktning mot energilagring i interposers. Interposers an-
vänds i stor utsträckning i dagens avancerade förpack-
ningsarkitekturer för integrerade kretsar, exempelvis för 
mikroprocessorer. Smolteks patenterade koncept bygger på 
marknadens behov av förbättrad prestanda genom att möjlig-
göra mer effektiv kretsintegration. Patentet är även Smolteks 
54:e godkända patent totalt sett. 

Smoltek ingår avtal med DC Advisory som strategisk 
rådgivare för bolagets expansion
11 december meddelades att Smoltek tecknat avtal med DC 
Advisory som strategisk rådgivare för bolagets expansion 
inom både befintliga och nya sektorer. DC Advisory är en 
ledande global finansiell rådgivare med expertis inom industri-
ella transaktioner. De har ett omfattande nätverk inom såväl 
halvledar- och elektronikindustrin som inom andra industriella 
segment med potentiell nytta av Smolteks teknologi.

Förstärkningar av ledningsgruppen 
Smoltek har under perioden förstärkt bolagets lednings-
grupp med en ny strategisk roll som ligger mellan R&D och 
marknad, vilket är en viktig position i arbetet med att 
teckna licensavtal. Med start i december tillträdde Karl 
Lundahl den nya befattningen som Vice President Product 
Management på Smoltek. Karl har en lång meritlista med 
ledande positioner hos aktörer inom halvledar-, fotovoltaik- 
och elektronikindustrin. I synnerhet har han betydande 
erfarenhet inom avancerad halvledarförpackning.

6 december meddelades att Smoltek förstärker bolagets 
ledningsgrupp med Pia Tegborg som ny CFO från och med 
1 januari 2020. Förutom kompetens inom ekonomi och 
administration tar hon med sig en gedigen erfarenhet av 
entreprenörskap och utveckling av tillväxtbolag från tidig-
are positioner inom IT- och kommunikationsbranschen. 
Inom rollen som CFO kommer Pia Tegborg även att an-
svara för Smolteks IR-kommunikation.

Betydande framsteg inom internresistans för Smolteks 
CNF-MIM-kondensatorer  
I mitten av december presenterade Smoltek mer än en halv-
ering av internresistansen (ESR) hos bolagets CNF-MIM-
kondensatorer (en parameter som skall vara så låg som 
möjligt). Framsteget presenterades under konferensen 
EDAPS 2019, som är ett av Asiens viktigaste branschevent 
inom avancerad paketering för halvledarindustrin. Smolteks 
CNF-MIM-teknologi har nu uppnått prestanda för denna 
viktiga parameter i linje med etablerade teknologier, detta till 
en bråkdel av storleken hos konventionella kondensatorer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Smoltek avslutar förhandlingar med Imec om industriellt 
kompatibel process-demonstration 
21 januari meddelade Smoltek att förhandlingarna med 
forskningsinstitutet Imec om demoproduktion av CNF-MIM-
kondensatorer i industriellt kompatibelt CMOS-format har 
avslutats. Smoltek väljer att istället fördjupa sina relationer 
med industriella aktörer inom halvledarbranschen, vilka 
bedöms kunna erbjuda möjligheter till att inleda demopro-
duktion som närmare motsvarar kommersiell tillverkning. 
Bedömningen är att detta också innebär en snabbare väg 
till industrialisering. 

Andra patentgodkännandet inom patentfamilj för 
Smolteks CNF-MIM-kondensatorer 
I slutet av januari erhöll Smoltek ytterligare ett patentgod-
kännande, denna gång i Korea. Det här är det andra 
patentgodkännandet inom bolagets nya patentfamilj som 
specifikt skyddar CNF-MIM-teknologin med inriktning mot 
interposers. Interposers används i stor utsträckning i 
avancerade paketeringslösningar för mikroprocessorer. 
Patentgodkännandet innebär att Smolteks patentportfölj nu 
består av 56 beviljade patent.

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Väsentliga händelser
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Verksamhet och marknad – översikt

Övergripande marknadspotential och strategi
Halvledarindustrin är i ständig utveckling och på senare år 
har vi sett en allt större diversifiering av kretsar optimerade 
för olika ändamål och produkter. Miniatyriseringen har gått 
från att enbart fokusera på transistortätheten i kislet till den 
praktiska integrationen av kretsen. Avancerad paketering 
och heterogen integration är termer som brukar användas 
när kretsinterna element kombineras smartare, och även 
staplas för en mer effektiv totallösning. Det är inte bara den 
färdiga kretsens storlek som minskar; högre integration ger 
också prestanda- och effektivitetsförbättringar.

Inom det här området finns en betydande potential för 
Smoltek då bolagets tunna kolnanofibrer ger en flerfaldigt 
större totalyta genom den tredimensionella effekten. För att 
sätta det i sitt sammanhang, om man täcker ytan på en 
Rubiks kub med Smolteks patenterade kolnanofibrer får man 

en faktisk totalyta stor som en fotbollsplan. Bolaget bedömer 
även att dess teknologi kan ge motsvarande fördelar även 
inom en rad andra branscher och industrisegment. 

Smolteks övergripande strategi är att först etablera sig 
kommersiellt på miljardmarknaden för avancerad krets-
paketering. Detta genom licensiering av CNF-MIM-konceptet 
för produktion av miniatyriserade kondensorer lämpade för 
integration i avancerad paketering av högpresterande 
halvledarkretsar, såsom till exempel CPU:er, GPU:er eller AI-
processorer. Därefter planeras en successiv breddning av 
verksamheten, både inom halvledarindustrin och inom andra 
branscher och segment. Detta gör att Smoltek kan dra 
maximal nytta av sin position som en banbrytande 
teknologiutvecklare inom kontrollerad odling av avancerade 
nanostrukturer, såväl här och nu som i framtiden.

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Verksamhet och marknad
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Verksamhet och marknad – nuläge

Verksamhet och affärsmodell  
Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar 
processteknik och koncept för applikationer baserade på 
kolnanoteknik, idag i första hand för halvledarindustrin. 
Bolagets unika teknologi möjliggör tillverkning av halv-
ledarkomponenter med mindre fysisk storlek, högre 
prestanda samt lägre energiförbrukning jämfört med 
dagens konventionella tekniklösningar. Vi för idag aktiva 
dialoger med ett flertal ledande företag inom relevanta 
segment i halvledarindustrins värdekedja.

Bolagets affärsmodell och målsättning är att teckna licens-
avtal för sin teknologi – patent, know-how och applika-
tioner/lösningar. Den första applikationen är CNF-MIM-
konceptet där vertikala ledande kolnanofibrer (CNF) ger en 
effektiv yta som genom att 3D-effekten blir oerhört mycket 
större än det konventionella 2D-avtrycket. En stor effektiv 
yta är centralt i en kondensatorkonstruktion. CNF-MIM-
konceptet erbjuder en unik lösning för miniatyriserade 
kondensatorer genom en extremt låg profilhöjd, och är 
primärt avsett för integration i miniatyriserade halvledar-
komponenter. Detta bidrar direkt till högre prestanda och 
indirekt till mer energieffektiva komponenter.

Marknadsstrategi  
Smoltek fokuserar initialt på att licensiera sin teknologi 
avseende CNF-MIM-kondensatorer för integration i halv-
ledarkomponenter. I detta marknadssegment ger den låga 
profilhöjden unika fördelar. Licensiering kan ske till tillverk-
are av kondensatorer vilka idag levererar traditionellt till-
verkade kondensatorer till denna marknad. Detta segment 
bedöms av bolaget ha de bästa förutsättningarna för att 
kunna implementera teknologin. Efter att ha etablerat sig 
inom detta segment siktar Smoltek på andra delar av halv-
ledarindustrin, då mot så kallade foundries (kiseltillverkare) 
och paketeringsföretag vilka kan utnyttja fördelarna med 
att direktintegrera CNF-MIM på till exempel kiselchips eller 
så kallade interposers. 

För att bredda möjligheterna att kapitalisera på sin tekno-
logiplattform har Smoltek inlett ett samarbete med DC 
Advisory, en ledande global finansiell rådgivare med 

expertis inom industriella transaktioner. DC Advisory har ett 
brett nätverk inom såväl halvledar- och elektronikindustrin 
som inom andra industriella segment. Avtalet bidrar till 
ökad global närvaro samt öppnar möjligheter genom 
strategiska relationer inom både nya och befintliga 
applikationsområden och industrier.

IP-strategi 
Smoltek använder sig av en global patentstrategi för att 
skydda sin teknologiplattform på alla viktiga marknader. 
Denna omfattar såväl kärnpatent som patentskydd på 
applikationsnivå. I dagsläget har bolaget en portfölj som 
består av ett 100-tal sökta patent varav 56 är beviljade.

Smolteks marknad – med fokus på CNF-MIM 
Halvledarindustrin står inför en stor utmaning i och med 
utbredningen av nya teknologier som 5G, AI och IoT – vilka 
kräver utveckling av ny högintegrerad teknik med kraftigt 
förbättrad beräkningsprestanda och större lagringskapacitet 
i mindre fysiskt format. Enkelt förklarat så är det miniatyri-
seringen i sig som möjliggör högre prestanda. Nyckeln till 
optimering är avancerad kretspaketering eller heterogen 
integration – i praktiken betyder det skräddarsydda arkitek-
turer beroende på produkt och applikationsområde. 

I dessa arkitekturer har kondensatorer en avgörande funk-
tion, och med en avsevärt lägre profilhöjd än vad dagens 
kondensatorer erbjuder kan direkta prestandafördelar 
åstadkommas genom smartare integrationsmöjligheter.

Med sin extremt låga profilhöjd är Smolteks CNF-MIM-
koncept mycket välpositionerat inför marknadens kom-
mande behov för tillverkning av såväl integrerade konden-
satorer som fristående komponenter för integration i 
paketeringsprocessen.

Marknadssegmentet avancerad kretspaketering bedöms växa 
med 8,0 procent i genomsnitt per år (CAGR) under perioden 
2018–2024. Det skulle innebära att marknaden är värd 43,6 
miljarder USD år 2024. (Källa: Yole Développement).

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Verksamhet och marknad
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Ekonomiskt utfall

Omsättning
Nettoomsättning har under året uppgått till 506 KSEK (431). 
Nettoomsättningen fördubblades under fjärde kvartalet 
jämfört med föregående år, vilket innebär en total ökning 
om 17,4% för året som helhet.

Kostnader
Kostnaderna ökade under året till -17 016 KSEK (-13 503). 
Ökningen kan till stora delar hänföras till bolagets fortsatta 
satsningar på marknadsföring och organisationsutveckling.

Resultat 
Koncernens intäkter uppgick under året till 506 KSEK (431) 
med ett resultat om -12,6 MSEK (9,6) efter finansiella poster. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-11 929 KSEK (-10 222). Likvida medel vid utgången av
perioden uppgick till 24 642 KSEK (6 372). 

Likviditet och finansiering
Per 31 december 2019 uppgick koncernens banktillgodo-
havanden till 24 642 KSEK (6 372). Långfristiga räntebär-
ande skulder uppgår till 819 KSEK (838). Under året har en 
nyemission utförts. Emissionen tillförde bolaget 37,2 MSEK 
efter avdragna kostnader. 

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgår 
till 7,0 MSEK och avser vidareutveckling av bolagets egen 
teknik. Den investering i materiella anläggningstillgångar 
på 1,0 MSEK som gjordes under 2018 avser förskottsbe-
talning på utrustning att använda i bolagets verksamhet på 
Chalmers. Den totala investeringen bedöms uppgå till ca 
3,0 MSEK. Dock är bolaget fortfarande inte tillfreds med 
uppvisad funktionalitet och har därför inte leveransgodkänt 
systemet. Förhandlingar pågår med leverantören om hur 
problemet ska lösas. Detta är inget som påverkar bolagets 
pågående R&D-verksamhet.

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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Övrig information

Aktien
Smoltek Nanotech Holding AB är sedan 2018 listat på 
Spotlight under kortnamnet SMOL. Bolaget hade per den 
sista december 2019 cirka 2 000 aktieägare. Antalet aktier 
uppgår till 6 377 338 stycken. Årsstämman 2019-05-16 
beslutade att utge teckningsoptioner. Optionerna tecknades 
av styrelseledamot Gustav Brismark samt av nyckelpersoner 
i bolaget. Totalt utgavs 81 304 optioner. För varje aktie ska 
120 kronor betalas senast 1 juli 2022. Vid fullt utnyttjande av 
optionerna kan aktiekapitalet ökas med 9 756 kronor.

Immateriella tillgångar
Bolagets viktigaste tillgång är immateriella tillgångar i form 
av patent, know-how och uppvisad prestanda. Balanspost-
en är upptagen till nedlagda kostnader och uppgår till 41,1 
MSEK. Det är styrelsens bedömning att det verkliga värdet 
är klart högre. De jämförelser vi gjort med andra företags 
immaterialrätt och utveckling stöder detta antagande.

Framtidsutsikter 
Stabila marknadsutsikter i kombination med uppnådda 
framgångar i utvecklingsarbetet gör att bolaget går in i 
2020 med ett mycket positivt synsätt. Det blir allt tydligare 
att Smolteks banbrytande CNF-MIM-teknologi löser aktu-
ella behov inom den fortsatt växande marknaden för hög-
presterande halvledarkretsar. Det viktiga arbetet med att 
bygga relationer och fördjupa interaktioner med flertalet 
ledande industriella aktörer i USA och Asien fortsätter. 
Samtidigt fortsätter Bolaget det målmedvetna arbetet med 
att utveckla patentportföljen. 

Redovisningsprinciper
Denna redogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen 
och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisnings-
principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Årsredovisning, bolagsstämma och utdelning
Årsredovisning publiceras 23 april 2020 på bolagets 
webbplats samt på news.cision.com/se/?q=Smoltek. 

På begäran till info@smoltek.com kan tryckt version av 
årsredovisningen skickas. 

Bolagsstämma för 2019 års räkenskapsår kommer hållas i 
Göteborg 7 maj 2020. Kallelse till stämman kommer 
publiceras på www.smoltek.com samt i Post- och Inrikes 
tidningar och Dagens Industri, senast 7 april 2020. 

Styrelsen kommer föreslå bolagsstämman att ingen 
utdelning lämnas för 2019.

Fortlevnadsprincipen – styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna 
delårsrapport ger en rättvisande översikt av Smoltek 
Nanotech Holding ABs verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som Bolaget ställs inför.

Göteborg, 2020-02-26 
Styrelsen för Smoltek Nanotech Holding AB
Peter Augustsson, styrelseordförande 
Bo Hedfors, styrelseledamot
Finn Gramnaes, styrelseledamot 
Peter Enoksson, styrelseledamot
Gustav Brismark, styrelseledamot

Anders Johansson, vd

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Smoltek Nanotech Holding ABs resultat och finansiella 
ställning påverkas av olika riskfaktorer som ska beaktas vid 
en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. 
Dessa risker avhandlas i årsredovisningen för 2019. 

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Resultaträkning för koncernen

(KSEK) Okt-dec 2019 Okt-dec 2018 Helår 2019 Helår 2018

Nettoomsättning 203 101 506 431
Aktiverat arbete för egen räkning 1 310 1 152 3 962 2 999
Övriga rörselseintäkter 0 0 0 500

Rörelsens kostnader      -4 660 -3 495 -17 016 -13 503
Rörelseresultat -3 147 -2 242 -12 548 -9 573

Resultat från finansiella poster -4 -8 -16 -15
Periodens resultat -3 151 -2 550 -12 564 -9 588

Resultat efter skatt per aktie -0,49 -0,42 -2,06 -1,80

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Balansräkning för koncernen

(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 41 068 34 099
Materiella anläggningstillgångar 1 008 1 008

Kortfristiga fordringar 1 822 624
Kassa och bank 24 642 6 372
Summa tillgångar 68 540 42 103

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 63 481 38 873
Långfristiga skulder 819 838
Kortfristiga skulder 4 240 2 392
Summa eget kapital och skulder 68 540 42 103

Soliditet 92,6 % 92,3 %

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Kassaflödesanalys för koncernen

(KSEK) Helår 2019  Helår 2018

Röresleresultat -12 548 -9 573
Resultat från finansiella poster -16 -15

Förändringar rörelsekapital 650 -634

Kassaflöde från löpande verksamhet -11 914 -10 222

Kassaflöde från investeringsverksamhet -6 969 -6 384
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 37 154 18 329

Förändring likvida medel 18 270 1 724
Ingående kassa 6 372 4 647
Utgående kassa 24 642 6 372

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Förändring eget kapital för koncernen

(KSEK) Koncernens Övrigt tillskjutet Annat eget Summa eget
aktiekapital kapital kapital kapital

inklusive
årets resultat

Ingående balans 2019-01-01 633 44 268 -6 028 38 873

Emission av aktier 127 36 445 36 572
Emission av teckningsoptioner 600 600
Periodens resultat -12 564 -12 564

Utgående balans 2019-12-31 760 81 313 -18 592 63 481

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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Resultaträkning för moderbolaget

Okt-dec 2019 Okt-dec 2018 Helår 2019 Helår 2018

625 625 2 500 2 500

-1 187 -835 -3 914 -3 722
-562 -210 -1 414 -1 222

94 0 586

Smoltek Nanotech Holding AB 

 (KSEK)

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader      
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster 
Periodens resultat -468 -210 -828 -1 222

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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2019-12-31 2018-12-31

42 999 32 949
29 923 20 511

295 59
22 725 5 718
95 942 59 237

94 900 58 555
1 042 682

95 942 59 237

98,9 % 98,8 %

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport

Balansräkning för moderbolaget
Smoltek Nanotech Holding AB  

(KSEK)

Tillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Långfristig fordran hos koncernföretag 

Kortfristiga fordringar 
Kassa och bank 
Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Kortfristiga skulder 
Summa eget kapital och skulder 

Soliditet 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget

Helår 2019  Helår 2018

-1 414 -1 222
-1

124 305

-1 291 -917

-50 18 529
18 348 18 529

17 007 2 053
5 718 3 665

Smoltek Nanotech Holding AB  

 (KSEK)

Röresleresultat 
Resultat från finansiella poster 

Förändringar rörelsekapital 

Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från investeringsverksamhet 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Förändring likvida medel 
Ingående kassa 
Utgående kassa 22 725 5 718

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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Förändring eget kapital för moderbolaget

Bundet eget Fritt eget Summa eget
kapital kapital kapital

633 57 922 58 555
-828 -828

127 37 046 37 173

Smoltek Nanotech Holding AB  

(KSEK)

Ingående balans 2019-01-01 
Periodens resultat 
Nyemission

Utgående balans 2019-12-31 760 94 140 94 900

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Finansiell rapport
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Kommande rapporter

• Delårsrapport Q1 för 2020 kommer publiceras 2020-04-20
• Årsredovisning för 2019 kommer publiceras 2020-04-23
• Delårsrapport Q2 för 2020 kommer publiceras 2020-07-16
• Delårsrapport Q3 för 2020 kommer publiceras 2020-10-29 

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Smoltek Nanotech Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2018-02-26 under kortnamn SMOL.

För ytterligare information: 
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB
Telefon: 0708-393 693 
Mail: anders@smoltek.com 
Webbplats: smoltek.com

Göteborg 2020-02-26
Styrelsen

Smoltek Nanotech Holding AB | Bokslutskommuniké 2019: Kommande rapporter
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Smoltek Nanotech Holding AB 
Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg
0760-52 00 53 | info@smoltek.com
smoltek.com 

Organisationsnummer: 559020-2262 

SMOLTEK


