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Intellego sluter exklusiv överenskommelse med 
LOI-partner värd minst 5 miljoner EUR

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingår en exklusiv 
överenskommelse med samma europeiska bolag inom UV-härdning som LOI tecknades med i 
oktober 2021. Överenskommelsen gäller att LOI-partnern ska avropa volymer under ett års tid, 
från och med idag, till ett värde om minst 5 miljoner EUR. Överenskommelsen ligger till grund 
för ett större och mer omfattande avtal. I gengäld får LOI-partner exklusiv och global 
marknadsrätt för PSA, Pressure Sensitive Adhesive, inom härdningsindustrin under samma 
period. Licensintäkter från Intellegos appsystem tillkommer.

Överenskommelsen avser dosimeterteknik för användningsområdet PSA, vilket används inom 
bland annat produktion av medicintekniska produkter och mobiltelefoner. De första leveranserna 
beräknas göras under första halvåret 2023. Diskussionerna om ett mer omfattande avtal i både tid 

 och parterna har alltjämt som mål att få det klart under första halvåret 2023.och volymer fortgår

– Vi är väldigt glada för överenskommelsen och ser positivt på det marknadsarbete som 
partnerföretaget utför. De har till exempel redan börjat ta fram marknadsmaterial och 
instruktionsfilmer för produkterna vilket talar för deras seriositet och att de har samma syn som 
Intellego när det gäller marknadens efterfrågan på såväl volym som vilka marknadsinsatser som 
krävs för att nå ut till den globala marknaden, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

– Överenskommelsen fungerar som en språngbräda till det större avtalet, och Intellego får redan 
nu en kommersiell säkerhet i och med volymen som är kopplad till den exklusiva marknadsrätten 
och partnerföretaget får samtidigt den exklusiva marknadsrätten. Nu kan vi fokusera på 
marknadslanseringen av produkterna och förhandlingen av det större avtalet.

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

– Detta är ännu en bekräftelse där våra LOI går från utvecklingsprojekt till kommersialisering. 
Samtidigt har vi bara skrapat på ytan. UVC för härdning är globalt en miljardmarknad, vilket kan 
komma att generera mycket höga intäkter varje år för Intellego. Dessutom tittar vi på UVA för 
härdning, framför allt 365nm och 395nm, vilket är en marknad som är cirka tio gånger större än 
den för härdning med UVC och där vi initialt också visat på positiva resultat, säger Claes Lindahl, 
vd på Intellego Technologies.

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 Erik Penser Bank AB.

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 2023-01-13 16:18 CET.
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