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Smoltek Nanotech Holding AB – Kommuniké 
från årsstämma 

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) höll torsdagen den 27 maj 2021 
årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar 
covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt 
deltagande. 
 
Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman. 
 
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition  
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven 
årsredovisning.  
 
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att 
enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning. 
 
Ansvarsfrihet 
Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot 
respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Styrelse och revisor  
Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om omval av 
styrelseledamöterna Peter Augustsson, Peter Enoksson, Finn Gramnaes, Bo Hedfors och Gustav 
Brismark. Nyvalet av Martin Lenart som ny styrelseledamot kommer i linje med tidigare 
kommunikation inte att verkställas genom registrering. Detta eftersom bolaget istället valt att rekrytera 
Martin Lenart som operativ rådgivare till koncernen. 
 
Peter Augustsson omvaldes till styrelsens ordförande.  
 
Årsstämman omvalde, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, det registrerade 
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor. Det antecknades att Zlatan Mitrovic 
utsetts av Grant Thornton Sweden AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.  
 
Arvode till styrelsen etc. 
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt nomineringskommitténs förslag.  
 



 

 

Fastställande av principer för valberedningen 
Årstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med nomineringskommitténs förslag.  
 
Beslut om antagande av ny bolagsordning 
Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen.  
 
Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner  
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till 
vissa nyckelpersoner.  
 
Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter 
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Gramtec Business Partner AB och Peter 
Enoksson, om riktad emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter. 
 
Beslut om införande av incitamentsprogram till kommande nyckelpersoner samt godkännande 
av överlåtelse  
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram till 
kommande nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse.  
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller 
teckningsoptioner och/eller konvertibler 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller 
teckningsoptioner och/eller konvertibler.  
 
Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida 
(www.smoltek.com/agm2021). 
 
För ytterligare upplysningar:   
Marie Landfors, tf vd Smoltek Nanotech Holding AB,  
Mail: marie.landfors@smoltek.com    
Telefon: +46 707-75 85 44  
Webb: 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 65 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight 
Stock Market.  


