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Ekobot signerar avsiktsförklaringar med tre 
kunder i Nederländerna

Ekobot meddelar idag att bolaget skrivit avsiktsförklaringar med kunder i Nederländerna. 
Avtalen avser avsiktsförklaringar gällande pilotinstallationer hos kunder i nederländerna under 
odlingssäsongen 2022. Avtalen avser också kommersiella installationer av robotsystem under 
2023 hos tre av Nederländernas största grönsaksodlare. Prissättningen för installationerna är 
fortfarande under förhandling.

Ekobots VD Erik Jonuks kommenterar nyheten.
- Idag är en oerhört stor dag för mig personligen och givetvis för Ekobot. En stor eloge till mitt 
fantastiska team som arbetat hårt för detta. Vi ser en mycket stor efterfrågan på våra tjänster hos 
våra kunder i Nederländerna. Detta är en av de viktigaste marknaderna för i världen för Ekobot. Det 
finns en tydlig koppling mellan efterfrågan av våra tjänster och de ökande regulatoriska kraven på 
minskad användning av kemiska preparat inom lantbruket. Våra produkter och tjänster har potantial 
att kraftigt reducera behovet av bekämpningsmedel mot till exempel ogräs. Med stöd av dagens 
kontrakt har vi nu en nära dialog med ett flertal Nederländska lantbrukare om att inleda 
pilotinstallationer under 2022 samt att leverera robotssystem i komersiella odlingar 2023.
 
Tomas Täuber teknisk chef på Ekobot kommenterar nyheten.
- Efter att ha träffat ett stort antal Nederländska lantbrukare är det mycket glädjande att få det 
bekräftat att det finns en stor efterfrågan på våra tjänster. Vår robot fyller en mycket viktig funktion att 
reducera användningen av kemiska preparat inom lantbruket. Vi kommer därför inleda 
pilotinstallation som planerat under 2022 hos ett antal utvalda lantbrukare.
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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 2022-02-18 12:29 CET.
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