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Intellego uppdaterar om förvärvet av Daro 
Group, alternativ finansiering möjlig

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknade 23 augusti 2022 avtal 
om att förvärva 100 procent av aktierna i Daro Group (”Daro”), ett bolag i Storbritannien med 
huvudsaklig verksamhet inom ljus- och UV-desinfektion. Båda bolagens finansiella ställning 
kan möjliggöra att förvärvet helt finansieras med lån.

Intellegos styrelse och storägare har tidigare garanterat köpeskillingen av Daro, nu ser dock 
Intellego goda möjligheter att fullfölja förvärvet genom skuldfinansiering i stället för en nyemission. 
Detta är möjligt då Intellego och Daro har stabila kassor med låg belåningsgrad. Både Intellegos 
och Daros kassor beräknas att i slutet av 2022 överstiga 8 MSEK per bolag, vilket enligt plan även 
sammanfaller med att Intellego avslutar förvärvet. Koncernen beräknas då ha ca 16-20 MSEK i 
kassan.

Daro omsatte under 2020/2021 ca 70 MSEK, brutet räkenskapsår, med en positiv EBIT marginal. 
Daro har en stark position på UK-marknaden där de nu utökar produktportföljen med Intellegos 
dosimetrar. Uppskattningen är att Daros omsättning och resultat kommer att fördubblas de 
kommande 5 åren.

– Vi ser direkta försäljningssynergier mellan Daros UV-teknik och Intellegos dosimetrar. Förvärvet 
ger oss en betydligt starkare position på UK-marknaden och möjliggör en global expansion av 
Daros produktportfölj och utvecklingsprojekt, säger Claes Lindahl, vd på Intellego.

Förvärvet av Daro Group är i linje med Intellegos tillväxtstrategi att bredda erbjudandet inom UV-
industrin och expandera till nya applikationsområden. Uppköpet ger exempelvis Intellego 
marknadsaccess till vattendesinfektion vilken är det största marknadssegmentet inom UVC-
desinfektion. Intellego har börjat sälja Daros produkter i bolagets globala distributionsnätverk.

– Förvärvet av Daro kommer medföra långsiktig tillväxt inom vattendesinfektion och ge effekt på 
omsättning redan 2022. Vi ser goda möjligheter att omsätta över 100 MSEK under 2023, utan 
inräknad tillväxt från våra aktiva LOI-projekt, säger Claes Lindahl, vd på 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
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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 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

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 2022-11-10 09:30 CET.
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