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Intellego uppdaterar om avtalsförhandlingar och 
teckningsoptioner

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar härmed marknaden 
om verksamhetens nuläge med anledning av att aktiekursen fallit under lösenkursen för 
optionerna INT TO1 i Intellego.

Intellegos verksamhet fortgår som vanligt. Bolagets olika projekt och uppköpsdiskussioner går 
framåt och just nu har bolaget flera långt gångna förhandlingar och hoppas på ett positivt utfall de 
kommande veckorna. Skulle en av dessa diskussioner komma i mål och bli ett signerat avtal 
innebär det att Intellego 2023 kommer att omsätta över 100 miljoner SEK. Förhoppningen har varit 
att åtminstone ett av projekten redan skulle varit signerat men förhandlingarna har av olika 
anledningar dragit ut något på tiden.

Skulle det vara så att teckningsoptionerna INT TO1 vid tidpunkten för inlösen inte tecknas eller 
endast tecknas delvis, har Intellego alternativa finansieringslösningar till hands. Villkoren för den 
alternativa finansieringen kan skilja sig från villkoren för teckningsoptionerna.

Kontakter

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

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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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 2022-07-08 14:54 CEST.
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