
 

 

 
 
Pressmeddelande Smoltek Nanotech Holding AB (publ) 
 
2021-07-16 
 

Smoltek utser Håkan Persson till ny vd med tillträde 
under oktober  
 

Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) meddelar att bolagets styrelse har beslutat 
att utse Håkan Persson, med mångårig erfarenhet av att driva och utveckla noterade 
teknikbolag, till ny vd för Smoltek. Håkan tillträder positionen som senast under 
oktober och efterträder Marie Landfors som har varit tf vd sedan mars 2021.  
 
Håkan Persson kommer närmast från positionen som Interim SVP Sales & Strategy för 
biometribolaget Next Biometrics som är noterat i Norge. Han har tidigare varit vd eller interim-vd för 
flertalet noterade teknikbolag som Neonode, Precise Biometrics och Scalado, samt innehaft flera 
ledande positioner med försäljnings- och verksamhetsansvar inom den nordeuropeiska delen av IBM. 
 
– Håkan Persson har gedigen erfarenhet av att vidareutveckla noterade teknikbolag och deras 
affärsområden med utmärkta strukturella och finansiella resultat. Det gör honom väl lämpad att axla 
rollen som vd för Smoltek och fortsätta arbetet med att industrialisera och kommersialisera våra 
verksamhetsområden och applikationer som baseras på vår unika kolnanofiberteknologi, säger 
Smolteks styrelseordförande Peter Augustsson. 
 
– Smoltek befinner sig i en expansiv och spännande fas med potential att nå marknaden med såväl 
sina ultratunna CNF-MIM-kondensatorer till halvledarindustrin som inom nya fokusområden där 
elektrolysörer till industriell vätgasproduktion har kommit längst. Jag ser det som en spännande 
utmaning att få bidra med min kunskap och erfarenhet från liknande situationer i arbetet med att 
förverkliga denna potential tillsammans med ett team som bevisligen besitter stor teknisk kompetens 
och innovationsförmåga, säger Smolteks tillträdande vd Håkan Person. 
 
Smolteks tf vd Marie Landfors kommer att stå till verksamhetens förfogande för att säkerställa en 
smidig överlämning till Bolagets nya vd.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Augustsson, styrelseordförande Smoltek Nanotech Holding AB (publ) 
E-post: peter.augustsson@padevelopment.se  
Telefon: 076-895 52 07 
Webbplats: www.smoltek.com 
 

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer 
baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera 
industrisektorer. Smoltek skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj 



 

 

bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 68 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight 
Stock Market. 


