
Pressmeddelande
22 mars 2022 10:53:00 CET

  Ekobot Sidensvansvägen 8 125 56 Älvsjö

Ekobot AB har erhållit en första order för 
pilotinstallation hos en av Sveriges största 
grönsaksodlare

Ekobot har erhållit en första order om ca 360 KSEK för en pilotinstallation av sitt AI baserade 
autonoma robotsystem avsett för lantbrukssektorn. Installationen skall ske på Almhaga gård i 
södra Sverige under odlingssäsongen 2022.

- Vi är oerhört glada över denna order och vi ser detta som ett kommersiellt genombrott på den 
svenska marknaden. Det är ett tydligt kvitto på en väl fungerande teknologi samt ger en indikation på 
att våra antaganden gällande prissättning gentemot kund är korrekta, säger bolagets VD Erik Jonuks

Ekobots pilotinstallation sker på Almhaga Gård i södra Sverige. Almhaga Gård är en av Sveriges 
främsta producenterna av matlök. Ordern har ett värde om ca 360 000 SEK och avser en 
installation av 2 robotsystem på en begränsad odlingsareal och syftar till att utvärdera Ekobots 
robotsystem under kommersiella villkor. Utvärderingen av resultaten från pilotinstallationen 
förväntas att vara klart under Q3 2022. Om resultaten ser fortsatt positiva ut förväntas 
pilotinstallationen att konverteras till kommersiella kontrakt av ett flertal robotsystem för 
odlingssäsongen 2023.

Tomas Frisk, marknads- och säljansvarig, Ekobot kommenterar ordern:
- Almhaga Gård är en oerhört viktig kund för oss på den svenska marknaden och vi ser fram emot ett 
fortsatt givande samarbete. Ordern bådar gott för den fortsatta försäljningen av robotsystem både på 
den svenska och nederländska marknaden.
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Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och 
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt 
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett 
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av 
grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-03-22 10:53 CET.
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