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Intellego Technnologies AB: Idag är första dag 
för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 24 juni 2021, inleds handeln i Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) 
på Nasdaq First North Growth Market. Intellegos aktie har ISIN-kod SE0016075063 och handlas 
under kortnamnet INT. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0016038624 och 
handlas under kortnamnet INT TO1.

Intellego genomförde under juni 2021 en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde Bolaget 
cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader.

– Vi är stolta över att nu ta nästa steg i Intellegos tillväxtresa, samt hedrade över att intresset för 
verksamheten och produkterna är så stort. Att introduceras på First North skapar nya möjligheter 
att fortsätta växa och expandera bolaget på nya marknader samt lansera nya produkter, säger 
Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB 
agerade legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerade 
emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Intellegos Certified Adviser.

För mer information, se Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

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 grundades 2011 och har sedan dess vuxit till att bli världsledande inom fotokromatisk 
indikatorteknik, föredragen av forskare och tillverkare och används i branschapplikationer över 
hela världen. Med dess patenterade fotokromiskt bläck som ändrar färg baserat på exponering för 
ultraviolett strålning eller specifika ämnen, producerar Intellego dosimetrar av högsta kvalitet i en 
mängd olika format och anpassade alternativ för att möta de ständigt utvecklande behoven hos 
tillverkare av ultravioletta enheter och slutanvändare.
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