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Intellego tecknar LOI om att utveckla UVBindikator som indikerar producerad D-vitamin i
huden, med globalt ledande aktör inom
artificiellt solljus
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett icke exklusivt LOI
med en av världens största producenter av artificiellt solljus, och som har ett omfattande
globalt distributionsnätverk. Avsikten är att utveckla en indikator som ska indikera tillräcklig
dos exponering UVB-ljus från artificiellt solljus för att den mänskliga huden kan ha producerat
en viss mängd D-vitamin. Målsättningen är att de nya produkterna ska vara färdiga inom 12
månader då löpande leveranser ska inledas. Avtalet innebär att Intellego utvecklar en ny
produkt, för ett nytt användningsområde och en ny global industri.
Närmare 50 procent av jordens befolkning uppvisar brist på vitamin D, vilket normalt sett
produceras i huden då den utsätts för UVB-ljus från vanligt solljus. Även artificiellt solljus i
exempelvis medicinska och vanliga solarium avger UVB-ljus vilket också leder till att huden
producerar D-vitamin.
Intellego tecknar nu ett LOI för att utveckla en indikator som ska användas för att indikera UVBstrålning. Indikator ska indikera om huden utsatts för en tillräcklig dos UVB-ljus vilket kan relateras
till att en viss mängd D-vitamin kan ha producerats. Indikatorn kan på samma sätt användas för att
undvika överexponering av solljus. Avtalsparten är europeisk och ett av världens största företag
inom artificiellt solljus.
– Vi är glada att få möjlighet att utveckla ännu ett applikationsområde och med ett av världens
största företag inom denna industri. Marknaden är enorm, bara i USA använder 30 miljoner
amerikaner regelbundet ett solarium. Avtalet är ytterligare ett bevis på hur Intellegos
teknikplattform kan användas inom olika vertikaler och det öppnar upp en ny marknad för bolaget,
säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.
Intellego bedömer möjligheterna för att utveckla produkterna inom tidsramen och med önskvärd
funktion är hög. Avtalsparten har tillsammans med Intellego bedömt den kommersiella potentialen
för UVB-indikatorn på marknaden i USA. Förutsatt ett lyckat utvecklingsprojekt och därpå
kommersialisering av indikatorn, vilket kan ta flera år, skulle samarbetet kunna medföra intäkter till
Intellego på över 1 miljard SEK per år.
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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
Denna information är sådan information som Intellego Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2022-01-06 16:49 CET.
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