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Intellego tecknar LOI med globalt bolag inom 
växt- och odlingsindustrin om att utveckla 
produkter för att optimera odlingsskördar

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett LOI med en av 
världens största producenter av specialljus och UV-ljus, och som har en aktiv kundbas inom 
hortikulturbranschen. Avsikten är att ta fram produkter som ska hjälpa industriella odlare och 
konsumentodlare att optimera skördar med avseende på avkastning och kvalitet. Målet är att 
de nya produkterna ska vara utvecklade inom 6 månader då löpande leveranser ska påbörjas. 
Avtalet innebär att Intellego nu aktivt utvecklar produkter för ett nytt användningsområde och 
en ny global industri.

– Nu tar vi steget in i hortikulturbranschen tillsammans med en global kund, det finns ett stort 
behov av att mäta ljusexponering för växter och odlingar och på så sätt kunna maximera odlingar 
och skördar samt öka kvaliteten på dessa. Projektet innebär en avsevärd ökning av Intellegos 
möjliga marknad, det är också en kvalitetsstämpel på våra produkter och hur teknikplattformen 
kan användas inom nya områden eller branscher, säger Claes Lindahl, vd på Intellego 
Technologies.

Förutsatt ett lyckat utvecklingsprojekt och kommersialisering beräknas Intellegos intäktspotential 
inom hortikulturbranschen vara 250-450 MSEK per år endast i Nordamerika. Intellego bedömer att 
möjligheterna att få fram produkterna inom tidsramen och med önskvärd funktion är hög, 
och målsättningen är att göra de första leveranserna inom sex månader. Bolaget som Intellego 
tecknat LOI med är en av världens största producenter av specialljus och UV-ljus med en 
omsättning på över 1 miljard USD.
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Om oss

Intellego grundades 2011 och har sedan dess vuxit till att bli världsledande inom fotokromatisk 
indikatorteknik, föredragen av forskare och tillverkare och används i branschapplikationer över 
hela världen. Med dess patenterade fotokromiskt bläck som ändrar färg baserat på exponering för 
ultraviolett strålning eller specifika ämnen, producerar Intellego dosimetrar av högsta kvalitet i en 
mängd olika format och anpassade alternativ för att möta de ständigt utvecklande behoven hos 
tillverkare av ultravioletta enheter och slutanvändare. 

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 genom att anmäla dig på https://intellego-technologies.
com/sv/pressmeddelanden/
Intellego på Twitter: https://twitter.com/IntellegoT
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