INBJUDAN TILL UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4
I SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB (PUBL)

VD Håkan Persson har ordet
Bästa teckningsoptionsinnehavare,
Som nytillträdd vd för Smoltek har jag under den senaste
månaden haft förmånen att lära känna bolagets teknikplattform
och mina nya kollegor, och samtidigt ta del av de betydande
framsteg som gjorts inom industrialiseringen av våra CNFMIM-kondensatorer samt inom utvecklingen av vårt
teknikkoncept för högpresterande cellmaterial till grön
vätgasproduktion.
Jag är fortsatt lika inspirerad av utmaningen att ta Smoltek
vidare längs vägen mot att bli ett kommersiellt bolag på flera
mycket stora globala marknader som när jag först blev
uppmärksammad om möjligheten att bli bolagets nya vd.
Efter att ha träffat vårt mycket kompetenta och växande team
har jag även landat i en mer välgrundad tilltro till våra
möjligheter att lyckas med detta.
Smolteks teknikplattform, som gör det möjligt att mångdubbla
den effektiva ytan för olika komponenter genom att belägga
dem med en tredimensionell struktur bestående av nanofibrer,
har en så oerhörd inneboende potential att en av bolagets
utmaningar har varit att välja rätt områden att fokusera på.
Här har utvecklingen styrts mot kondensatorer till
halvledarindustrin (primärt till applikationsprocessorer i
smartphones) samt sedan i våras även cellmaterial till
elektrolysörer för grön vätgasproduktion - två tillämpningar
där vi har potential att leverera just den typ av betydande
prestandaförbättringar som stora internationella aktörer
efterfrågar.

används idag, arbetar vi intensivt med att nå fram till
tekniskt proof-of-concept tillsammans med europeiska
forskningsgrupper. Samtidigt för vi även dialoger med stora
internationella tillverkare med syfte att skapa ett samarbete
kring den fortsatta utvecklingen av materialet.
Då utveckling och, på sikt, industrialisering av nya tekniska
lösningar kräver mycket kapital är det glädjande att Smoltek
idag har en stark finansiell position, och vår förhoppning är att
utöka vår likviditet ytterligare genom det nu aktuella
erbjudandet att med hjälp av teckningsrätter teckna aktier till
30 procents rabatt jämfört med kursen under perioden 5-18
oktober. Vår målsättning är att framöver accelerera
värdeskapandet i bolaget till gagn för våra aktieägare, och vi
ser stora möjligheter att lyckas med detta i takt med att vi tar
fortsatta steg mot att bli ett vinstgivande bolag.
Jag vill härmed hälsa både nuvarande och nya aktieägare
varmt välkomna att teckna aktier inom ramen för det här
erbjudandet och följa med oss på bolagets fortsatta resa.

Av dessa två tillämpningar har vi kommit längst i
industrialiseringsprocessen för våra CNF-MIM-kondensatorer.
Under 2021 har vi dessutom presenterat betydande tekniska
framsteg för tekniken samtidigt som vi har samarbetat med
två stora tillverkare och potentiella kunder för utvärdering av
teknologin. Ett av dessa samarbeten koncentreras nu på att
definiera de affärsmässiga förutsättningarna för att ta CNFMIM-produkten till marknaden. Parallellt bygger vi nu upp en
industriell process för massproduktion inklusive upphandling
av en maskin för kolfiberväxt som är planerad att installeras
hos en halvledartillverkare.
Inom utvecklingen av vårt koncept för ett unikt cellmaterial till
elektrolysörer för grön vätgasproduktion, där vi siktar på att
öka yteffektiviteten 2-3 gånger jämfört med de material som

Håkan Persson
VD, Smoltek

Kort om Smoltek
Smolteks affärsidé är att precisionstillverka extremt tunna kolnanofibrer i olika tredimensionella strukturer, vilket i praktiken
mångdubblar den totala ytan som kan beläggas med olika typer av material. Den patentskyddade teknikplattformen kan lösa
avancerade materialtekniska problem inom ett stort antal olika industrisektorer, men bolaget har idag valt att inrikta sig på
kondensatorer för halvledarindustrin samt nya cellmaterial till elektrolysörer för fossilfri vätgasproduktion. Den huvudsakliga
affärsmodellen är att licensiera bolagets patent och know-how – för processteknik och applikationskoncept – vilket ger möjlighet
till långsiktiga och skalbara kundrelationer. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

INBJUDAN TILL UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SMOLTEK

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT UTNYTTJA DINA TECKNINGSOPTIONER
Samlad information
Villkor

För varje en (1) teckningsoption av serie TO 4 kan innehavaren teckna en
(1) ny aktie i Smoltek

Teckningskurs

18,82 SEK per aktie

Teckningsperiod

20 oktober 2021 till och med den 3 november 2021

Sista dag för handel

1 november 2021

Betalning

Genom samtidig betalning

Teckning genom utnyttjande av teckningsoptioner
1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO 4
För varje en (1) teckningsoption av serie TO 4
som du innehar kan du teckna en (1) aktie i
Smoltek
2. Så här utnyttjar du teckningsoptionen
En (1) teckningsoption + 18,82 SEK ger en (1)
ny aktie i Smoltek

En (1) teckningsoption av serie TO 4

Berättigar till
teckning av en (1) ny
aktie i Smoltek

En (1) teckningsoption av serie TO 4
+ 18,82 SEK

En (1) ny aktie i
Smoltek

Har du teckningsoptionerna hos din förvaltare eller är du direktregistrerad?
Förvaltarregistrerad teckningsoptionsinnehavare (depå hos t.ex. Mangold/Avanza/Nordnet)
Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att förvaltarna behöver din
anmälan om nyttjande av TO 4 i god tid innan
utnyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med instruktioner från
förvaltare

Du har ett VP-konto (d.v.s. direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare)
De teckningsoptionsinnehavare som har TO 4 på ett
VP-konto tecknar sig direkt via anmälningssedel till
Mangold (www.mangold.se/aktuella-emissioner).
Anmälan skickas via mail till emissioner@mangold.se

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast
den 3 november 2021

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade kontakta
värdepappersinsitutet där du har ditt innehav.

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER UTNYTTJAS FÖR TECKNING AV
NYA AKTIER KOMMER ATT FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE
TO 4 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA
TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN UTNYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS
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