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Intellego tecknar avsiktsförklaring om att 
förvärva majoriteten av aktierna i Feiyang, en av 
Kinas ledande aktörerna inom UVC-desinfektion

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) avser att förvärva majoriteten av 
aktierna i Jiangyin Feiyang Instrument Co (”Feiyang”), ett bolag med huvudsaklig verksamhet 
inom UVC-desinfektion i Asien, och partnerna har undertecknat en avsiktsförklaring. Betalning 
planeras att ske i både kontanter och aktier i Intellego, och där den slutliga köpeskillingen 
grundas på att Feiyang uppnår vissa tillväxtmål.

Nästa steg i processen är att genomföra en due dilligence av Feiyang och förutsatt att den går bra, 
så kan förvärvet slutföras, vilket förväntas vara klart inom ett par månader. Feiyang omsatte 2021 
ca 50 miljoner SEK och gjorde en operativ vinst på ca 14 miljoner SEK. Enligt det betalningsschema 
som parterna kommit överens om ska Feiyang dubbla omsättningen och vinsten inom 3 år.

– Med förvärvet av aktierna i Feiyang kommer Intellego att expandera distributionsnätverket och 
öppna upp för nya intäktsströmmar. Förvärvet kommer ge Intellego en betydligt starkare position 
på den asiatiska marknaden, vilken är en av de största i världen gällande UVC-desinfektion. Det 
kan också öppna upp för fler framtida möjligheter inom till exempel vattendesinfektion vilket är 
den största marknaden för UVC-desinfektion, säger VD Claes Lindahl.

Utbetalningen av den villkorade köpeskillingen kommer att ske stegvis och den första betalningen 
är ca 10 miljoner SEK i form av Intellego-aktier samt att Intellego investerar ca 10 MSEK i Feiyang, 
vilket ska användas till främst expansion. Betalningen och investeringen görs vid avtalssignering då 
samtliga aktier samtidigt överförs till Intellego. Om Feiyang lyckas dubbla omsättningen och 
vinsten de följande 3 åren så kan de få max ca 50 miljoner SEK i investering från Intellego samt 
Intellego aktier till ett värde om ca 50 miljoner SEK.

Detaljerna kring affären kommer att offentliggöras förutsatt att ett slutgiltigt avtal undertecknas.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634
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Om oss

Intellego Technologies utvecklar och tillverkar färgindikatorer som visar effekten av bestrålning 
med bland annat osynligt ultraviolett ljus, UV-ljus. Färgindikatorer används globalt inom till 
exempel desinfektionsbranschen, solskyddsindustrin och tillverkningsindustrin. Intellegos 
indikatorer har utvecklats från bolagets patenterade fotokromatiska bläck vilket kan anpassas till 
olika våglängder av ljus och olika tillämpningsområden inom en mängd olika industrier. Intellego 
Technologies grundades 2011, har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market.
 
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Eminova 
Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/sv/
Prenumerera på Intellegos pressutskick: https://intellego-technologies.com/sv
/pressmeddelanden/
Intellego på Twitter: https://twitter.com/IntellegoT
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