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Intellego och globalt företag inom UV-härdning 
överens om exklusivt samarbete

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) är överens om exklusivt 
samarbete inom ett specifikt affärsområde, med samma europeiska bolag inom UV-härdning 
som LOI tecknades med i oktober 2021. Överenskommelsen avser dosimeterteknik för 
användningsområdet PSA, pressure sensitive adhesives, vilket används inom bland annat 
produktion med hjälp av härdning av medicintekniska produkter och mobiltelefoner.

Ett avtal beräknas vara på plats i mitten av 2023 och namnet på bolaget kommer då att delges 
marknaden. Utifrån diskussionerna kommer avtalsperioden inledningsvis uppgå till 3-5 år. 
Minimumvolymerna inom ramen för exklusiviteten uppgår till ett ordervärde om 165 MSEK per år 
efter 3 år. Ordervolymen kommer att vara stegrande de första åren.

Bolaget som Intellego kommit till en överenskommelse med, och där , är avtalsförhandlingar pågår
europeiskt, ett av världens största företag inom UV-härdning för tryckkänsliga adhesiv och 
omsätter cirka 19 mdr EUR 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

https://intellego-technologies.com/mfn_news/intellego-och-globalt-foretag-inom-uv-hardning-gar-vidare-fran-loi-och-tecknar-globalt-avtal-for-uv-hardningsmarknaden/
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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
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