
 

 

 
 
Pressmeddelande Smoltek Nanotech Holding AB (publ) 
 
2020-12-18 
 

Smoltek förlänger licensavtal för utvärdering av 
bolagets CNF-MIM-teknologi 
 
Smoltek meddelar att det avtal som tecknats med en ledande kondensatortillverkare 
för teknisk och kommersiell utvärdering av bolagets CNF-MIM-teknik har förlängts 
ytterligare, till 31 december. Parterna har samtidigt påbörjat en konkret dialog om 
möjlig fortsättning av samarbetet där ett beslut förväntas under första kvartalet 2021. 
 
I våras presenterade Smoltek två separata licensavtal för teknisk och kommersiell utvärdering av 
bolagets patenterade CNF-MIM-teknik för halvledarapplikationer. De utvärderingsprojekt som därefter 
startades upp under våren har tagit längre tid än förväntat att slutföra.  
 
Licensen som tecknades i mars 2020 med en världens största kondensatortillverkare, och som 
tidigare meddelats förlängdes till sista oktober, förlängs året ut utan extra kostnad för licenstagaren. 
Formaliseringen har varit tidskrävande men avtalet är nu signerat. Förlängningen medför att parterna 
kan fokusera på att slutföra utvärderingen och samtidigt diskutera en möjlig fortsättning av 
samarbetet. 
 
- Det är bra att vi nu har kommit överens om en förlängning av det här licensavtalet så att vi kan 
färdigställa utvärderingen på ett ändamålsenligt sätt. När så har skett kommer licenstagaren ha 
utmärkta förutsättningar för att ta beslut om ett eventuellt fortsatt samarbete för att möjliggöra 
integration av vår CNF-MIM-teknologi i kommande produkter, säger Ola Tiverman, vd för 
koncernbolaget Smoltek Semi AB som ansvarar för licensiering inom halvledarindustrin. 
 
Smoltek för även motsvarande dialog om möjlig fortsättning av samarbetet med licenstagaren vars 
utvärderingslicens löper till och med 31 mars 2021. Bolaget förväntar sig att kunna ge en uppdatering 
om detta samarbete under det andra kvartalet 2021.   
 
Länk till hänvisat pressmeddelande 2020-09-10: https://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-
ab/r/licensavtal-for-utvardering-av-cnf-mim-tekniken-forlangt,c3191170 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)  
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693 
Webbplats: www.smoltek.com 

 



 

 

Om Smoltek Nanotech Holding AB 

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer 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 IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta 
patent varav 65 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 6,6 procent under perioden 
2019-2025 och uppnå ett marknadsvärde om 42 MdUSD år 2025 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole 
Développement).  

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.  


