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Intellego erhåller marknadserkännande för 
appsystem, säljer en första årslicens till bolag 
inom UV-härdning

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har nu fått en första betalande 
licenskund till det egenutvecklade appsystemet, vilket används tillsammans med bolagets 
dosimetrar för att upprätta digitala kvalitetssystem. Ordervärdet på 10 000 SEK är i 
sammanhanget ringa, men påvisar ett marknadserkännande och kommersiell bärkraft.

Intellego har sedan flera år utvecklat ett appsystem som ska användas i kombineras med bolagets 
dosimetrar. Appsystemet kan användas för att avläsa dosimetrar och lagra avläsningsdata vilket 
möjliggör ett digitalt kvalitetssystem för bland annat härdningsindustrin. Ett sådant system kan 
komma att öka effektiviteten och hastigheten i produktionsprocesser avsevärt. Appsystemet kan 
även användas inom Intellegos andra applikationsområden.

Intellego har nu fått en första betalande licenskund till appsystemet. Det är ett svenskt bolag som 
är verksamma inom UV-härdning och som under en längre tid testat en prototyp av appsystemet.

 – Vi är mycket glada att få in en första betalande licenskund till appsystemet. Det bevisar 
mervärde för kunden och att det finns en reell kommersiell potential. Vår uppskattning ligger i linje 
med de siffror vi tidigare uppgett, det vill säga att appsystemet vid en lyckad kommersialisering 
kan omsätta över 1 miljard kronor om året inom 5 år, säger Claes Lindahl, vd Intellego.

Efter slutliga tester av appsystemet kommer det att marknadslanseras under 2022. Flera andra 
bolag ha redan visat intresse för appsystemet, bland annat de LOI-samarbeten som är pågående 
inom UV-härdning och som verkar på globala 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
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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
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