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Intellegos uppdaterar status efter möte hos 
globalt härdningsbolag

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) kommunicerade 4 maj 2022 att 
bolagets ledningsgrupp blivit inbjuden för vidare diskussioner med ett globalt bolag inom 
härdningsindustrin. Mötet var positivt och Bolaget ser nu ökande positiva möjligheter för att få 
till ett avtal under 2022.

– Mötet var precis det vi hade hoppats på där både marknadspotentialen och tidsplanen 
bekräftades. De gjorde även livetester på ett par av Intellegos härdningsdosimetrar tillsammans 
med appsystemet vilket påvisade positiva resultat. Utifrån tidigare erfarenheter har vi sett att när 
de större bolagen bjuder in till dessa möten så är de seriösa och har ett långsiktigt perspektiv. 
Denna typ av möten och engagemang indikerar också att det finns en signifikant marknad för 
produkterna som utvecklas inom ramen för projektet, säger Claes Lindahl vd på Intellego.

Bolaget som Intellego skall träffa är europeiskt omsätter över 19 miljarder Euro per år.

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 Eminova 
Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/sv/
Prenumerera på Intellegos pressutskick: https://intellego-technologies.com/sv
/pressmeddelanden/
Intellego på Twitter: https://twitter.com/IntellegoT

https://intellego-technologies.com/mfn_news/intellego-tecknar-loi-om-att-utveckla-dosimetrar-inom-uv-hardning-med-en-ledande-global-aktor
mailto:adviser@eminova.se
https://intellego-technologies.com/sv/
https://intellego-technologies.com/sv/pressmeddelanden/
https://intellego-technologies.com/sv/pressmeddelanden/
https://twitter.com/IntellegoT


Pressmeddelande
31 maj 2022 11:55:00 CEST

  Intellego Technologies Mäster Simons Väg 15 170 66 Solna

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 2022-05-31 11:55 CEST.

Bifogade filer

Intellegos uppdaterar status efter möte hos globalt härdningsbolag

https://storage.mfn.se/b797414c-b23d-48c1-a65b-5b38a95d5342/intellegos-uppdaterar-status-efter-mote-hos-globalt-hardningsbolag.pdf

