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Intellego tecknar avtal med HAI Solutions, värt 
upp till 300 miljoner US-dollar

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har tecknat ett term sheet med 
bindande villkor, med HAI Solutions vilket ligger till grund för ett licensavtal som ska signeras 
inom 6 månader. Parterna är överens om de huvudsakliga villkoren i licensavtalet, vilket är 
exklusivt för HAI Solutions applikationsområde och gäller i de länder där HAI har patentskydd. 
Avtalet kan ge Intellego upp till 300 MUSD enligt den försäljningsprognos som finns och 
minsta betalningen till Intellego, för att HAI skall erhålla och behålla licensen, är 33 MUSD.

Intellego ingick i oktober 2021 ett , ett riskkapitalfinansierat medtechbolag LOI med HAI Solutions
från Kalifornien, USA, som tillverkar och säljer medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden i 
främst USA. HAI har en innovativ portfölj av teknik inriktad på att motverka intravenös 
kontaminering och infektion i blodomloppet.

Intellego och HAI har efter en tids diskussion kommit överens om hur samarbetet ska fortgå. 
Samarbetet planeras att övergå i en licensaffär där HAI kan nyttja Intellegos teknik och den 
produktionsmetod som Intellego utvecklar för att trycka på HAI:s produkter. Med hjälp av 
Intellegos teknik kan HAI producera desinfektionsutrustning att användas globalt inom sjukvården, 
där Intellegos teknik fungerar som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd och 
förhindra att till exempel bakterier kommer in i patienters blodflöde vilket kan orsaka svåra 
infektionssjukdomar.

Licensavtalet är villkorat ett godkännande av den amerikanska myndigheten FDA, vilket parterna 
inte ser som ett hinder. Risken att inte erhålla ett godkännande för denna typ av medical device 
som HAI har är mycket liten.

– Efter en tids diskussion har vi kommit överens om licensaffären och vägen framåt med HAI 
Solutions. Intellegos teknik är helt avgörande för att HAI skall kunna sälja sina produkter och vi har 
tillsammans landat i att en licensaffär är det bästa för båda parter. Dialogen har varit öppen och 
ärlig vilket vi uppskattar, och då det rör sig om större summor har Intellego även pratat med HAI:s 
investerare för att säkerställa realismen i de uppskattade volymerna. Intellegos CCO för 
Nordamerika, Steve Glover, har mer än 15 års relevant marknadserfarenhet från den marknaden 
som HAI verkar på och han har kunnat ge inblick i volymer, möjligheter, eventuella problem och 
andra faktorer som har varit viktiga för Intellegos beslutsfattande, säger Claes Lindahl, vd Intellego.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634

https://intellego-technologies.com/mfn_news/intellego-tecknar-loi-med-amerikanskt-medtechbolag-avseende-utvecklingsprojekt-for-medicintekniska-produkter
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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 2022-05-09 08:30 CEST.
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