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Intellego överens med ledande europeisk UV-
aktör, värde 45 MEUR över 3 år

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknade i oktober 2022 ett Term 
Sheet med ett av Europas största bolag inom UV-strålning för industrin. Avtalsparten har sedan 
dess utvärderat marknaden med positiva resultat och har nu kommit överens med Intellego 
om ramverk gällande volymer, priser och avtalsperiod för det större avtal som partnerna avser 
att signera under 2023. Baserat på volymer och priser i överenskommelsen är avtalet värt 
omkring 45 miljoner EUR i intäkter för Intellego.

Den europeiska UV-aktören, som verkar globalt, har börjat lansera Intellegos dosimetrar och 
appsystem till företrädesvis branscher inom desinfektion av livsmedel, läkemedelstillverkning och 
för härdning, . Avtalspartners la en första order i oktober 2022 och vilket kommunicerats
kommande ordrar innebär stegvis ökande volymer. De har tidigare sålt en annan färgindikator till 
sina kunder, men har nu gått över till Intellegos dosimetrar och appsystem.

Överenskommelsen som slutits ger avtalsparten exklusiv marknadsrätt för vissa 
applikationsområden inom härdning i vissa länder, dock ej PSA (Pressure Sensitive Adhesives). Den 
exklusiva rätten är kopplad till volymerna i avtalet.

Avtalsparten har huvudkontor i Tyskland och är en av de största aktörerna inom UV-branschen i 
EU med en årlig omsättning på över 1 miljard SEK. Tidigare kommunicerad marknadspotential för 
Intellego förutsatt en lyckad marknadslansering gäller.

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-avtal-om-internationell-marknadsbearbetning-med-ledande-europeisk-uv-aktor
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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 2023-03-08 16:47 CET.
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