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Ekobot erhåller kontrakt från ny kund i 
Nederländerna om 450 KSEK

Ekobot AB (Publ) meddelar idag att man tecknat ett kontrakt med en ny kund i Nederländerna. 
Avtalet avser leverans av Ekobots robotsystem WEAI – autonomous weeder. Leveransen skall 
enligt avtalet ske under odlingssäsongen 2023 och har ett ordervärde om ca 450 000 SEK.

Ekobot har idag tecknat avtal med en ny nederländsk kund. Kunden driver en medelstor mycket 
välskött gård med fokus på grönsaksodling ca 45 km öster om Eindhoven. Kunden har en tydlig 
ambition att konvertera sitt odlingssystem till robotik till vilket gör just denna kund extra intressant i 
sammanhanget. Avtalet avser en leverans av robotsystemet WEAI. Detta är ett av bolagets första 
kundkontrakt som innebär att robotsystemet WEAI skall verka utifrån fullt kommersiella villkor.

Ekobots VD Erik Jonuks kommenterar avtalet
- Jag kan med avtalet i hamn konstatera följande. Vi har verkligen lyckats få ett genombrott på den 
nederländska marknaden där det just nu finns ett snabbt ökande kundbehov av robotik av Ekobots 
typ. Jag kan också konstatera att vi har ett fantastiskt kompetent team som på ett mycket 
förtjänstfullt sätt skapat ett stort förtroende hos de kunder vi möter. Vi ser fram emot att få leverea 
robotsystem till Nederländerna under 2023 års odlingssäsong.
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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 2022-10-04 13:31 CEST.
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