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Intellego ansöker om nytt patent för att utöka 
och förlänga skyddet av bolagets teknologi

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har det senaste året gjort 
signifikanta framsteg inom produktutveckling för olika företag och branscher. Det har medfört 
att bolaget nu har skickat in en ny patentansökan för dess teknologi, det fotokromatiska 
bläcket, med syfte att förlänga patentskyddet med 20 år.

Under 2021 och 2022 har Bolaget lyckats göra flera tekniska framsteg vilket är ett resultat av 
framför allt Dr Laila Morenos arbete. Bolaget bedömer att framstegen är av sådan grad att en ny 
patentansökan har skickats in för att även omfatta Bolagets fotokromatiska bläck, vilket är det 
bläck som ändrar färg när det exponeras för ljus med olika frekvenser såsom UV-ljus. Vid ett 
godkännande innebär det att Bolagets skydd för dess viktigaste teknologi kommer att förlängas 
med 20 år.

Det nya IP-skyddet kommer att täcka in befintliga applikationsområden där Bolaget är aktiva, 
bredda skyddet geografiskt och förlänga det befintliga skyddet framåt i tiden. Bolaget har redan 
en omfattande patentportfölj som skyddar dess kärnteknik.

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
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