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Intellego ingår samarbetsavtal med kinesiska 
Comwin värt minst 6 miljoner USD

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknar samarbetsavtal med det 
kinesiska UV-företaget Foshan Comwin Light & Electricity Co (”Comwin”). Inom ramen för 
samarbetet åtar sig Comwin att lägga orders på Intellegos produkter till ett värde av minst 6 
miljoner USD. Samtidigt åtar sig Intellego att hjälpa Comwin att expandera på de marknader 
där Intellego är aktiva.

Enligt samarbetsavtalet som Intellego och  nu ingår, åtar Comwin sig att köpa Intellegos Comwin
produkter för minst 6 miljoner USD. Samtidigt ska Intellego hjälpa Comwin att ta sig in på den 
europeiska marknaden, exempelvis genom att Intellegos dotterbolaget Daro kan använda 
lamporna från Comwin i sitt sortiment.

Enligt avtalet har Comwin som intention att börja sälja Intellegos produkter inom tre månader till 
främst härdnings- och vattenreningssegmenten. Volymerna förväntas vara stigande med tiden.

– Vi är glada för samarbetet med Cowin och ser fram emot att expandera försäljningen i Kina 
samtidigt som vi undersöker synergierna på befintliga marknader utanför Asien, säger Claes 
Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Företaget Comwin har 300 anställda och omsätter omkring 500 miljoner SEK. De är en stor aktör 
inom UV-lampor och UV-utrustning i Kina.

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://www.comwinlight.com/


Pressmeddelande
12 januari 2023 11:08:00 CET

  Intellego Technologies Mäster Simons Väg 15 170 66 Solna

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

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 2023-01-12 11:08 CET.
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