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Intellegos omsättning överstiger 20 miljoner SEK 
i Q4-2022

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar om kraftigt ökade 
intäkter under årets fjärde kvartal och bekräftar även positivt kassaflöde. Den preliminära 
omsättningen för koncernen beräknas uppgå till över 20 miljoner SEK vilket innebär en ökning 
med nästan 770 procent jämfört med samma kvartal föregående år (2,3 miljoner SEK).

Inkluderat i koncernens omsättning är också Bolagets organiska försäljning, det vill säga intäkter 
exklusive de från det nyligen förvärvade Daro Group, vilka har ökat med ca 200 procent under 
kvartalet. Bolaget anser att omsättningsökningen är ett direkt resultat av bolagets 
expansionsarbete.

Tillväxten väntas fortsätta öka under 2023 som tidigare kommunicerats. Utvecklingen av bolagets 
LOI-projekt förväntas dessutom bidra positivt till försäljningen framöver. Ovan siffror är preliminära 
och den slutgiltiga och reviderade rapporten för Q4-22 publiceras enligt plan 23 februari 2023.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634

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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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 2022-12-20 11:10 CET.
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