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Intellego tecknar LOI med Doneax i Kina, ska 
utveckla ny Pulse Xenon-dosimeter

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett icke exklusivt LOI, 
Letter of Intent, med företaget Doneax som är Kinas största leverantör av Puls Xenons-
utrustning, om att utveckla en dosimeter skräddarsydd för lamptekniken Puls Xenon, vilken 
bland annat används inom desinfektion.

Den nya dosimetern som utvecklas i samarbete med  i Kina, uppskattas ta sex månader Doneax
och därefter ska dosimetern lanseras. Enligt Doneax beräkningar för den kinesiska marknaden 
uppskattas en minimivolym som ger Intellego intäkter på cirka 1,2 miljoner USD och att det årliga 
estimerade försäljningsmålet uppgår till cirka 6 miljoner USD. Det årliga försäljningsmålet är i linje 
med de uppskattningar som Intellego ser på andra marknader.

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 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
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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 2023-01-10 08:48 CET.
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