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Intellego ger uppdatering om bolagets LOI och 
samarbeten

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har sedan augusti 2021 ingått fem 
LOI om utvecklingsprojekt samt ett utvärderingsarbete kring den nylanserade 222nm-
dosimetern. Samtliga samarbeten fortskrider och bolaget vill därför ge en kort uppdatering på 
hur respektive projekt utvecklas.

LOI med globalt bolag inom växt och odlingsindustrin. Avsikten är att ta fram produkter som ska 
hjälpa industriella odlare och konsumentodlare att optimera skördar med avseende på avkastning 
och kvalitet. En första prototyp är utvecklad, vilket är en dosimeter som mäter synligt ljus, och de 
första testresultaten av prototypen är verifierad av partnern som positiva. Den tidigare 
kommunicerade marknadsuppskattningen och tidsplanen gäller.

Utvärdering av 222nm dosimeter med amerikanska Ushio under deras varumärke. Utvärderingen 
av såväl marknad som teknologi är klar. Bolagen kommer tillsammans att ge mer information inom 
ett par veckor.

LOI med amerikanskt medtech-bolag. Projektet syftar till att implementera intellegos UV-teknik på 
medicintekniska produkter som redan används inom sjukvården, där Intellegos teknik ska fungera 
som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd. Första testningen är genomförd och 
förhandling om avtal pågår.

LOI med ett europeiskt företag inom UVC-härdning för tryckkänsliga adhesiv. Projektet 
ska utveckla dosimetrar för UVC-härdning avsedd för tryckkänsliga adhesiv som ska användas för 
att kvalitetssäkra produktionsprocesser och på så sätt undvika produktionsavbrott och säkra en 
acceptabel slutprodukt. En första prototyp är hos partnerföretaget för utvärdering. Den tidigare 
kommunicerade marknadsuppskattningen och tidsplanen gäller.

LOI med Heraeus Kina om att utveckla dosimetrar för UVA-härdning. UV-härdning används idag 
inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk 
utrustning. Projektet har startat och inlett utvecklingsarbetet. Den tidigare kommunicerade 
marknadsuppskattningen och tidsplanen gäller.

LOI med amerikansk distributör inom kosmetik och solskydd, Equilibrium47/Fahsal. Avsikten är att 
kommersialisera konsumentprodukterna UV-indikatorer i både Nord- och Sydamerika. 
Utvärderingen pågår och beräknas vara klar under Q4.

Utöver ovan nämnda samarbeten har bolaget flertalet andra aktiva diskussioner vilka bolaget 
hoppas kunna kommuniceras inom kort.
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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

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 2021-11-25 08:50 CET.
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