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Ekobot signerar kontrakt med ny stor svensk 
kund för leverans 2023

Ekobot AB (Publ) meddelar idag att man tecknat ett kontrakt med en ny svensk kund. Avtalet 
avser leverans av Ekobots robotsystem WEAI – autonomous weeder. Leveransen skall enligt 
avtalet ske under odlingssäsongen 2023 och har ett ordervärde om 900 000 SEK.

Ekobot har idag tecknat avtal med en svensk kund. Kunden är en av Sveriges största odlare med 
specialisering inom utomhusodling av grönsaker. Avtalet avser en leverans av robotsystemet 
WEAI. Det är bolagets första fullskaliga kontrakt som innebär att robotsystemet WEAI skall verka 
utifrån fullt kommersiella villkor.

Ekobots sälj och marknadschef Thomas Frisk kommenterar avtalet:
- Vi ser verkligen fram emot att få leverera vårt robotsystem till denna kund. Kunden är en av Sveriges 
främsta odlare inom segmentet grönsaksodling och vårt robotsystem kommer att användas i såväl 
konventionell som ekologisk odling under säsongen 2023.
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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.
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Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-08-30 16:20 CEST.

Bifogade filer

Ekobot signerar kontrakt med ny stor svensk kund för leverans 2023

https://storage.mfn.se/386da4db-4134-4432-a52a-eb103c7dec73/ekobot-signerar-kontrakt-med-ny-stor-svensk-kund-for-leverans-2023.pdf

