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Intellego och globalt företag inom UV-härdning 
går vidare från LOI och tecknar globalt avtal för 
UV-härdningsmarknaden

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) går vidare i samarbetet med det 
europeiska bolag inom UV-härdning av tryckkänsliga adhesiv (”Avtalsparten”) som LOI 
tecknades med i oktober 2021 gällande att utveckla dosimetrar anpassade för deras 
härdningsprocesser. Dosimetrarna är nu utvärderade med positiva resultat. Parterna tecknar 
därför ett nytt och exklusivt avtal inom nämnt applikationsområde med syfte att utvärdera den 
globala marknaden. Utvärderingen löper fram till oktober 2022 då leveransavtal planeras att 
ingås.

Intellego har sedan oktober 2021 samarbetat med ett av världens största företag inom UV-
härdning av tryckkänsliga adhesiv genom att utveckla dosimetrar som ska användas för att 
kvalitetssäkra Avtalspartens produktionsprocesser. Avtalsparten har under LOI-perioden gjort en 
inledande utvärdering av både marknad och teknik med positiva resultat, och parterna är nu 
överens om att vidare utvärdera den globala marknaden. Det nya avtalet ger Avtalsparten exklusiv 
rätt inom applikationsområdet och under utvärderingsperioden, vilken sträcker sig till oktober 2022

Bolaget som Intellego tecknar avtalet med är europeiskt, ett av världens största företag inom UV-
härdning för tryckkänsliga adhesiv och omsätter cirka 19 mdr EUR per år.

Förutsatt att den globala marknadsutvärderingen visar positiva resultat kommer ett mångårigt 
leveransavtal att förhandlas. Avtalsparten har dessutom påtalat att den framtagna dosimetern kan 
vara den första av flera olika produkter som de ser behov av för den egna verksamheten och för 
deras kunder. I samband med ett sådant leveransavtal planerar Intellego att lansera och licensiera 
ut en digital plattform med ett app-system som sammankopplas med dosimetrarna för att göra 
dokumentation och kvalitetskontroll av olika härdningsprocesser enklare.

Det som framkommit under samarbetet är att marknadsuppskattningen för dosimetern kunnat 
estimeras med större precision än tidigare samt den tekniska funktionen hos Intellegos dosimeter. 
För Intellego skulle en fortsatt lyckad marknadsutvärdering och lansering av denna dosimeter 
innebära intäkter på över 25 MSEK under det första försäljningsåret och på 3–5 års sikt överstiga 
100 MSEK per år. Licensintäkter från Intellegos digitala plattform eller från tillkommande och 
nyutvecklade dosimeterprodukter är exkluderade och tillkommer således.

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

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 2022-02-25 08:38 CET.
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