
 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE    Stockholm 2021–04–21 
  
 

 

Leif Borg, tf vd JonDeTech, medverkar på Redeye Investor Forum den 22 
april 
 

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Redeyes digitala event den 
22 april klockan 14:20, presentationen pågår i 15 minuter och avslutas med en 5 minuters Q&A-
session.  

 

Länk till livesändning och schema: 

https://www.redeye.se/events/804784/investor-forum-online-apr-22nd 

Anmälningslänk till sändningen - för att få information och påminnelse via mejl: 

https://www.lyyti.in/Investor_Forum_Online_9089 

 

Presentationen kommer även att kunna ses i efterhand på bolagets hemsida.  

 
 
 
För mer information, kontakta: 
Leif Borg, tillförordnad vd, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.se 
Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mail: mikael.zillen@jondetech.se 
 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. 
Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer 
till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. 
Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 
90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: 
https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s. 
 
 



 
 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE                  Stockholm 2021–04–27 
 
 

Intervju med Jan Johannesson, Head of Strategy – om 100 dagar med 
JonDeTech 

 
För ungefär 100 dagar sedan klev Jan Johannesson in i rollen som strategiansvarig på JonDeTech i 
syfte att säkra bolagets långsiktiga go-to-market-strategi. Med en bakgrund från en liknande 
position på biometri-bolaget Fingerprint Cards har Jan tagit med sig bred erfarenhet och kunskap 
om bland annat det viktiga ekosystem i Asien där en majoritet av potentiella kunder finns. För att 
ta reda på hur den första tiden har varit ställde vi några frågor till Jan: 
 
 
1. Hur skulle du beskriva de första 100 dagarna? 

Det har varit en otroligt spännande och stimulerande miljö att komma in i, även om pandemin 
naturligtvis har begränsat möjligheterna till personliga möten. Att träffa hela teamet, som varit 
oerhört välkomnande, och ta del av deras kompetens har gjort det lätt att sätta sig in i bolaget. 
JonDeTech är verksamma inom ett väldigt intressant område där deras teknologi och produkt 
har relevans inom många applikationsområden. Så här långt har jag haft förmånen att jobba 
ganska brett över många funktioner i organisationen och det är intressant att se hur väl rustat 
bolaget börjar bli för nästa kapitel i utvecklingen.     

 
2. Med ett produktionsgenombrott i närtid, hur väl rustat är bolaget för att nå ut i 

ekosystemet? 
Utgångsläget kunde knappast vara bättre. Vi har sen tidigare vår relation med OFILM som vi 
vårdar och utvecklar vidare. En viktig anledningen till vår position, nu och framöver, är att 
kunderna uppskattar nytänkande och ser en stor attraktionskraft i vår teknologi eftersom den 
är innovativ och baserad på andra material än de som traditionellt används. 
Jag ser att min erfarenhet från andra bolag som varit i liknande situation som den JonDeTech 
är i just nu är högst relevant och dessutom vill hela teamet verkligen få ut produkter till kunder 
i hög volym. Även om inte bolaget har kunnat berätta så mycket i detalj vad som sker bakom 
kulisserna så är det ett högt tempo. Vi arbetar mycket kring produktpresentationer och har 
brett samarbete mellan produktion och kvalitet för att ta de fina R&D-resultaten från labbet till 
högvolymsproduktion tillsammans med vår tillverkningspartner VarioPrint.  
Samtidigt ser vi ett kommande behov av att stärka upp organisationen med ytterligare 
resurser för att säkra att vi klarar av att möta kommande kundkrav. Detta är ett angenämt 
problem och en viktig fas som är helt naturlig för ett produktbolag som JonDeTech som är redo 
för nästa steg i utvecklingen.   
 

 
3. Vad tror du om de kommande 100 dagarna? 

Jag hoppas och räknar med att de kommer att bli minst lika intensiva som de första 100 
dagarna! Efterhand som jag förstår mer av var vissa utmaningar och möjligheter finns kan jag 
också bidra inom flera områden även om mitt operativa fokus ligger på att stödja försäljning, 
applikationsteamet och produktion. Det är det som är så spännande med JonDeTech att  



 
 
 
 
kunderna är jättenyfikna på vårt erbjudande och att då se hur vi kan exekvera på en go-to-
market-strategi är väldigt stimulerande. Jag hoppas också att min breda erfarenhet från high 
tech industrin kan ge ett bidrag till den spännande resa som jag ser att JonDeTech har framför 
sig.   

 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Johannesson, Head of Strategy JonDeTech, tel: +46 70 658 08 78, mejl: jan.johannesson@jondetech.se 
Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mejl: mikael.zillen@jondetech.se 
 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. 
Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga 
volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och 
mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified  
Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-
sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s. 

 



 
 
 
PRESSMEDDELANDE    Stockholm 2021-04-28 
  
 

Största ägarna i JonDeTech Sensors AB föreslår tre nya 
styrelseledamöter vid årsstämman 2021  
 
O&G Innovation AB, org.nr. 559006–7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger 
cirka 24 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att tre nya 
ledamöter ska utses till den styrelse som ska röstas fram vid den kommande 
årsstämman. De nya ledamöterna är Erik Hallberg, Thomas Krishan och Jan 
Johannesson. Årsstämman hålls den 4 maj 2021 och där kommer även Erik Hallberg att 
föreslås till ny styrelseordförande efter Katarina Bonde som avböjt omval.  
 
- Som största ägare och högst delaktig i rekryteringsprocessen är jag helt övertygad om 
att den tillträdande styrelsen passar helt rätt för den fas bolaget är på väg in i. De kan nu 
bygga vidare på de starka strukturer som skapats under Katarina Bondes ledning. Jag vill 
också passa på att tacka Katarina för hennes insats, säger Michael Olsson, aktieägare via 
O&G Innovation AB. 
  
Förutom Erik Hallberg, Thomas Krishan och Jan Johannesson föreslås att Bengt Lindblad, 
Magnus Eneström samt Dave Wu omväljs.  
 
- Jag ser verkligen fram emot att arbeta med styrelse, ledning och övriga organisationen 
i den spännande fas som JonDeTech nu är på väg in i, säger Erik Hallberg, föreslagen 
styrelseordförande JonDeTech.  
 
Kort om de föreslagna ledamöterna: 
 
Erik Hallberg är född 1956, svensk medborgare och Maskin Ingenjör. Erik har en bred 
erfarenhet från svenskt och internationellt företagande och omfattande erfarenhet av 
styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag. Eriks gedigna erfarenheter av 
tillväxt i internationella miljöer, teknologikompetens samt tjänsteförsäljning kommer att 
vara ett värdefullt tillskott till JonDeTech och styrelsen. 
 
Erik har tillbringat en stor del av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade 
rollen som Executive Vice President för TeliaCompany under 2013 - 2016. Andra 
väsentliga uppdrag inkluderar rollen som ordförande och ägaransvarig för Telias alla 
baltiska dotterbolag både noterade och onoterade, Sverige-ansvar för Telias fasta och 
mobila nättjänster, CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag. Erik 
är för närvarande styrelseordförande i Fidesmo AB och i Haltian OY. Han är också 
nominerad till styrelsen i EyeOnID Group AB och nominerad till ordförande. Tidigare  
 



 
 
 
styrelseuppdrag inkluderar bland annat HiQ International AB (publ), Edgeware AB och 
Prevas AB (publ) samt grundare och ordförande i Glocalnet AB. 
 
Erik Hallberg är oberoende från ägare, bolag och bolagsledning. 
 
Thomas Krishan är född 1968 och har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. 
Thomas var under åren 1995 till 2003 anställd på Hagströmer & Qviberg 
Fondkommission AB där han var partner samt ingick i ledningsgruppen för 
affärsområdet Investment Banking. Han har sedan dess bedrivit egen verksamhet inom 
kapitalförvaltning med inriktning på små och medelstora noterade och onoterade bolag. 
Thomas var styrelseledamot i Morphic Technologies AB (publ) mellan 2004 och 2007 och 
styrelseledamot i Uniflex AB (publ) mellan 2013 och 2017 samt i Pricer AB (publ) 2018–
2021. Därutöver har han haft styrelseuppdrag i flera olika onoterade bolag.  

Thomas Krishan är oberoende i förhållande till JonDeTech och dess ledning och 
oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. 

 
Jan Johannesson är född 1969, svensk medborgare och Civilingenjör inom Elektroteknik. 
Jan har stor erfarenhet från både stora och snabbväxande högteknologiföretag med 
globalt fokus och är sedan februari 2021 engagerad som Head of Strategy på JonDeTech 
Sensors AB. Under de senaste åren har Jan fokuserat på att utveckla bolag inom bland 
annat affärsutveckling samt Go-to-market strategier. Under 2013-2018 var Jan VP 
Strategic Planning and Portfolio Management samt Senior VP Strategy & Corporate 
Development på Fingerprint Cards AB. Vidare har Jan varit VP på ST-Ericsson i Geneve, 
Schweiz och haft ledande roller inom Ericssonkoncernen samt varit Senior Advisor på 
Northstream med placering i Sophia Antipolis, Frankrike. Jan är sedan 2017 ledamot i 
Hearezanz AB och Audiodo AB, (ordförande 2018–2020), ledamot i Kyrkbackens Hamns 
AB samt Ordförande och grundare av NYN Consulting AB. Jan har genomgått EFL’s 
Styrelseprogram. 
 
Jan Johannesson är oberoende i förhållande till större aktieägare i JonDeTech Sensors 
AB, men beroende i förhållande till bolaget och bolagsledning. 
  
 
För mer information, kontakta: 
Erik Hallberg, Föreslagen styrelseordförande, tel: +46 706-58 16 16, mejl: erha01@hotmail.com 
Michael Olsson, Största ägare, mejl: michael.olsson@jondetech.se 
Mikael Zillén, Kommunikation JonDeTech, tel: +46 762-13 00 40, mejl: mikael.zillen@boxcomm.se 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på 
nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast 
och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland 
annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First 
North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, 
https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: 
https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s. 
 



 
 
 

 
PRESSMEDDELANDE    Stockholm 2021-05-04 
  

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021 FÖR JONDETECH SENSORS 
AB (PUBL) 

 

 

FÖRSTA KVARTALET 2021 

 

⮚ Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 0 (0) 
⮚ Resultatet efter skatt uppgick till TSEK  -7 230 (-6 575) 
⮚ Resultatet per aktie var SEK -0,27 (-0,36) 
⮚ Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -5 870 (-4 953) 

 

 

 
 
 
Det nya året inleddes med ett term sheet med den schweiziska PCB-tillverkaren 
VarioPrint och det första kvartalet har präglats av ett fortsatt högt tempo med 
arbete för att överföra och helautomatisera delprocesser hos VarioPrint. 
Förväntningarna är nu högt ställda att, efter en förhoppningsvis slutförd 
teknologiöverföring till Varioprint under det andra kvartalet, kunna presentera en 
detaljerad roadmap mot industriell högvolymsproduktion. 
 
   

– Leif Borg, tf. vd JonDeTech  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
För mer information, kontakta: 
Leif Borg, tf.vd JonDeTech, Tel: +46 73 810 93 10, Mejl: leif.borg@jondetech.se 

 

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida:  https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/ 

 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som  
bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella  
sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald 
av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och 
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via 
telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller 
se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8 
 



 

 

 
 
PRESSMEDDELANDE    Stockholm 2021-05-04 
  
 

KOMMUNIKÉ FRÅN JONDETECH SENSORS AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 4 
MAJ 2021 
 
Årsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, ("Bolaget"), ägde rum 
tisdagen den 4 maj 2021 i Roschier Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman 
beslutande bland annat följande:  
 
Fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen för räkenskapsåret 2020. 
 
Utdelning 
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i 
ny räkning. 
 
Styrelse och revisor 
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att antalet 
styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan 
suppleanter. Bengt Lindblad, Magnus Eneström och David Wu omvaldes till 
ledamöter i styrelsen och Erik Hallberg, Jan Johannesson och Thomas Krishan 
valdes till nya ledamöter i styrelsen. Erik Hallberg valdes till styrelseordförande.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor med Per 
Andersson som huvudansvarig revisor. 
 
Styrelse- och revisorsarvode 
Stämman fastställde styrelsearvode med 270 000 kronor per år till 
styrelseordföranden och med 150 000 kronor per år till var och en av övriga av 
stämman utsedda ledamöter. 
 
Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning. 
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission  
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under 
tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för 
aktieägarna. Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska  



 

 

 
 
kunna söka extern finansiering eller att kunna betala med aktier vid förvärv och 
att kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Antalet aktier 
som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av 
aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid 
den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången.  
 
Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och externa 
nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till 
ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 700 000 
teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner. 
 
Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett 
incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter samt godkännande av 
överlåtelse av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 200 000 
teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram for vissa 
styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa 
styrelseledamöter.  
 
För mer information, kontakta: 
Leif Borg, tillförordnad VD, tel: +46 73 810 93 10, e-post: leif.borg@jondetech.se 
 

Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som  
bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella  
sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald 
av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och 
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via 
telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller 
se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8. 



 
 
 
PRESSMEDDELANDE    Stockholm 2021–05–05 
 

JonDeTech Sensors publicerar en ”Roadmap till högvolymproduktion” 
 

JonDeTech har tidigare meddelat att det sedan en längre tid pågår ett intensivt samarbete med 
bolagets produktionsparter VarioPrint med målet om att nå högvolymproduktion. Det 
strukturerade utvecklingsarbetet ger på veckobasis viktiga resultat och eliminerar därmed löpande 
tidigare hinder. Nu är en så pass hög teknisk komfortnivå uppnådd att JonDeTech kan 
kommunicera en detaljerad tidplan för de milstolpar bolaget ser framför sig på vägen mot en 
produktion som kan möta den framtida efterfrågan. Nedan beskrivs kommande milstolpar i 
korthet.  

 

- I takt med att vi ser hur pusselbitarna faller på plats har vi nu nått en så hög konfidensnivå om att 
erhålla ett positivt produktionsutfall i närtid så att vi nu kan publicera vår utrullningsplan. I denna 
”Roadmap till högvolymproduktion” presenterar vi de olika milstolpar vi ser framför oss och när i 
tiden vi förväntar oss att uppnå dessa. Vi kommer framgent att återkomma med statusuppdateringar 
om hur arbetet fortlöper, säger Leif Borg, tf vd JonDeTech. 

 

Tidplanen löper från och med nu fram till och med andra halvåret 2022.  

 

Working sample (Q2 2021) 

En working sample innebär att JonDeTech för första gången i den nya produktionsmiljön erhåller 
fungerande sensorelement. Det är också den händelse som slutför teknologiöverföringen (tech 
transfern).  Under våren har utvecklingsarbetet tagit stora kliv och framsteg syns tydligt i den 
pågående processoptimeringen. I stort sett varje nyprocessad panel av sensorelement är 
kvalitetsmässigt bättre än den förra. I tidplanen beräknas fungerade working samples att erhållas 
under det andra kvartalet 2021, men med nuvarande utvecklingstakt kan detta ske inom veckor. 

 

Engineering sample (Q3-Q4 2021) 

För att få fram en engineering sample krävs att den produktionsprocess som levererade en working 
sample kan upprepas med samma resultat vid minst tre tillfällen. När denna process är klar kan 
bolaget dels börja leverera större mängder sensorelement till kunder för utvärdering, dels initiera 
viss försäljning.  Därutöver kan engineering samples utgöra en bas för utveckling av ytterligare 
applikationer.   

 

 



 
 

 

Production Readiness (Q4 2021) 

Ett kritiskt moment för att sensorelementet ska kunna ta steget över till commercial sensors är att all 
dokumentation avseende produkt och process för det industriella produktionsflödet hos VarioPrint 
är väl dokumenterat. Detta arbete pågår och löper helt enligt plan. När det är genomfört går 
produktionen över till att vara fullt ut kommersiell enligt nedanstående infasning. 

 

Commercial sensor, low volume (Q4 2021 – Q1 2022) 

Nästa steg i processen är att kvalificera sensorelementet för att kunna ge garantier till kunderna om 
sensorelementets tillförlitlighet över tid. När det arbetet är klart kan engineering samples 
uppgraderas till commercial sensors. Därmed kan volymproduktion, leverans och försäljning initieras. 

 

Commercial sensor, volume production (Q2 2022) 

När volymproduktion mot kund är startad kvarstår fortfarande ett arbete för att ytterligare rampa 
upp kapacitet. Volymproduktion nås när vi etablerat en produktionskapacitet motsvarande 0,5–1 
miljon enheter per månad. 

 

Commercial sensor, high volume production (Q4 2022-Q2 2023) 

För att nå den sista milstolpen, högvolymsproduktion, kommer det att krävas utbyggd kapacitet. Med 
dessa investeringar på plats beräknas den totala produktionskapaciteten uppgå till volymer som 
överstiger 5 miljoner enheter per månad. 

Inom högvolym finns ingen övre kapacitetssiffra, det är en efterfrågestyrd produktion där 
produktionsflödet anpassar kapaciteten mot det kundbehov som finns. 

 

För mer information, kontakta: 

Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mejl: leif.borg@jondetech.se 
Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mejl: mikael.zillen@jondetech.se 
 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. 
Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga 
volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och 
mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified 
Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-
sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s. 
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JonDeTech presenterar bolaget och den nyligen publicerade ”Roadmap 
till högvolymproduktion” hos Vator Securities den 10 maj 2021 
 

Den 5 maj 2021 publicerade JonDeTech för första gången en tidplan med tydliga milstolpar på vägen 
mot högvolymsproduktion. Leif Borg, tillförordnad vd, och Jan Johannesson, styrelseledamot och 
strategiansvarig, kommer att presentera bolaget och ”Roadmap till högvolym” på Vator Securities 
digitala Market Update den 10 maj 2021 klockan 14:00.   

 

För att delta i detta evenemang krävs en inbjudan, en sådan kan eventuellt erhållas genom att skicka 
en intresseanmälan till: https://zoom.us/webinar/register/WN_vBVKtRfBR7CPqlGlKr5sgQ. 

 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Leif Borg, tillförordnad vd, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.se 
Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mail: mikael.zillen@jondetech.se 
 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. 
Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer 
till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. 
Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 
90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: 
https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s. 
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JonDeTech presenterar bolaget och den nyligen publicerade ”Roadmap 
till högvolymproduktion” hos Aktiespararna den 17 maj 2021 
 

Den 5 maj 2021 publicerade JonDeTech för första gången en tidplan med tydliga milstolpar på vägen 
mot högvolymsproduktion. Hör Leif Borg, tillförordnad vd, och Jan Johannesson, styrelseledamot och 
strategiansvarig, presentera bolaget och lite mer detaljer kring ”Roadmap till högvolym” vid 
Aktiespararnas digitala event Aktiedagen Göteborg den 17 maj 2021 klockan 19:30.   

 

Länk för att följa presentationen: https://www.youtube.com/watch?v=_FSVV-6Inj4 
 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Leif Borg, tillförordnad vd, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.se 
Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mail: mikael.zillen@jondetech.se 
 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. 
Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer 
till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. 
Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 
90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: 
https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s. 
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JonDeTech erhåller 500 000 euro i anslag från Eurostars för ett 
utvecklingsprojekt i samarbete med Schweiziska VarioPrint 

JonDeTech erhåller finansiering av Vinnova genom Eurostars för projektet NANOSENSOR. Projektets 
mål är att i samarbete med Schweiziska VarioPrint färdigställa sensorn JIRS30 och driva 
utvecklingsarbetet mot högvolymsproduktion. Projektet ligger helt i linje med den ”Roadmap till 
högvolymproduktion” som bolaget publicerade den 5 maj 2021. Anslaget är på cirka 500 000 euro 
fördelat över 24 månader, VarioPrint har erhållit motsvarande anslag.  

 

– Vi gläds mycket åt att JonDeTech har fått detta anslag från Eurostars och att det dessutom gäller ett 
samarbete med VarioPrint gör att det känns extra bra. Utöver att detta ger både vår och deras 
organisation en ekonomisk injektion kommer det att ytterligare stärka vårt samarbete med det 
gemensamma målet att vår sensor JIRS30 ska nå högvolymproduktion, säger Niklas Kvist, Head of Sales 
& Engineering JonDeTech.  

 
 
För mer information, kontakta: 
Niklas Kvist, Head of Sales & Engineering JonDeTech, Tel: +46 70 590 33 37, mejl: niklas.kvist@jondetech.se 
Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mail: mikael.zillen@jondetech.se 
 
Om Eurostars 
Eurostars är ett program som samfinansieras av Eureka och EU:s program Horizon 2020 och som stöder forskningsprojekt för 
små och medelstora företag som utvecklar innovativa produkter, processer och tjänster i syfte att erhålla konkurrensfördelar. 
Projekt inom Eurostars ska vara: gränsöverskridande, initierade och ledda av ett SME företag, involvera minst två partners från 
två olika deltagande länder i Eurostars och vara inte längre än tre år. Genom den transnationella strukturen i varje 
projektkonsortium underlättas tillgången till internationella marknader.  

 

Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. 
Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer 
till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. 
Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 
90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: 
https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s. 
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 JonDeTech will be presenting at Redeye Growth Day, 08:30 AM CET, June 2, 2021  
 

The presentation and Q&A session will jointly be held by Leif Borg, Acting CEO, and Jan Johannesson, 
Head of Strategy, and board member. The presentation will focus on the recently published Roadmap 
to high volume production and how this connects with the company’s go-to-market strategy.  

 

JonDeTech will be presenting at 08:30 AM CET in stream #1, and the presentation will be held in English. 

 

Link to the live stream and schedule: 

https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021 

Link to registration: 

https://www.lyyti.in/Redeye_GrowthDay_2021 

 

 
 
 
 
For more information, please contact: 
Leif Borg, acting CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.se 
Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mail: mikael.zillen@jondetech.se 
 
 
About JonDeTech 
JonDeTech is a Swedish company that develops, and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The 
company’s IR sensors are down to one-tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high 
volumes at a low cost, which opens for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile 
phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye is the company’s 
Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.se or 
see how the IR sensor works at https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE. 
 

 
 


