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Intellego informerar om preliminära 
förvärvsvillkor av Daro Group

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingick i augusti 2022 avtal om att 
förvärva 100 procent av aktierna i Daro Group (”Daro”), ett bolag med huvudsaklig verksamhet 
inom ljus- och UV-desinfektion i Storbritannien. Nu kan Intellego informera mer detaljerat om 
planen för hur finansieringen ska genomföras, samt om justerade villkor för när köpeskillingen 
ska erläggas. Den redan kommunicerade tidplanen och totala köpeskillingen är oförändrad.

Intellego informerade i samband med  att flera olika förvärvet av Daro i augusti 2022
finansieringsalternativ fanns tillgängliga. Nu kan styrelsen informera om att den första betalningen 
som ska göras i början av 2023 finansieras enligt följande:

Lån från DBT om 20 MSEK med löptid 3,5 år. Räntevillkor 9,5 procent + 3 månaders Stibor, 
amorteringsfritt 6 månader och tidigast lösen efter 9 månader.
Ca 11,5 MSEK avses finansieras genom en riktad emission och ett konvertibelt lån, där den 
riktade emissionen är av majoritet. Den riktade emissionen kommer att göras till kursen 
10,50 SEK/aktie vilken tidigare förhandlats fram med intressenter. De fullständigavillkoren, 
bakgrunden och skälen kommer att kommuniceras så snart de fullständiga villkoren är 
klara, inom de kommande veckorna.

Intellego ska dock betala en mindre andel av köpeskillingen vid tillträdet än vad som tidigare 
kommunicerats. Den första betalningen ska alltså göras i början av 2023 då Intellego betalar ca 31 
MSEK, i stället för ca 42 MSEK som tidigare kommunicerats. Resterande del av köpeskillingen om 
cirka 81 MSEK (6,5 MGBP) ska betalas under en tvåårsperiod. Daro kan även få en 
tilläggsköpeskilling om de uppnår uppsatta tillväxtmål.

– Vi är väldigt nöjda med denna finansieringslösning, den är bra både för bolaget och aktieägarna. 
Att bolaget kan genomföra denna finansieringslösning är ett kvitto på hur stark Intellegos position 
på marknaden är och att verksamheten är väl rustad, framför allt om man tar rådande börsklimat i 
beaktande, säger Claes Lindahl, vd på Intellego.

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-expanderar-i-uk-genom-forvarv-av-daro-group/
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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

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 2022-12-23 16:43 CET.
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