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Ekobot signerar ett första kundavtal med en 
svensk ekologisk grönsaksodlare

Ekobot AB (Publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med en svensk kund inom 
segmentet ekologisk grönsaksodling. Avtalet innefattar ett robotsystem för leverans till 
odlingssäsongen 2023.

Ekobot har signerat sitt första kundavtal med en svensk ekologisk odlare. Avtalet är strategiskt 
viktigt då det är bolagets första kund med en ekologisk odlingsinriktning. Kunden är en av Sveriges 
ledande grönsaksodlare med ca 100 ha odling och ett uppskattat behov av ca 10 robotenheter. 
Avtalet utgår ifrån Ekobots ordinarie prissättning per hektar och styrs av odlingsarealen. Avtalets 
totala omfattning kommer att fastställas i samband med odlingssäsongen start 2023.

Ekobots VD Erik Jonuks, kommenterar avtalet
Ett kontrakt med en ekologisk odlare är ytterligare ett bevis på att Ekobot innehar en stark och 
tillförlitlig teknologi. Ekologisk grönsaksodling skiljer sig från konventionell odling på så sätt att 
ogräsbekämpningen sker nästan uteslutande med manuell säsongsarbetskraft och helt utan 
kemikalier. Detta ställer särskilt stora krav på robotsystemets tillförlitlighet och verkningsgrad vilket vi 
lyckats bevisa att vi kan möta upp till under odlingssäsongen 2022.

Kontakter

Erik Jonuks
VD Ekobot AB - The evolution of agriculture
erik.jonuks@ekobot.se
+46 703 850 890
Homepage
Linkedin

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 2023-01-19 09:05 CET.
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