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IR-sensorutvecklaren JonDeTech ringde i börsklockan
Idag kl. 9:00 var VD och medarbetare från JonDeTech Sensors AB (publ), (”JonDeTech” eller
”bolaget”), på plats hos Nasdaq i Stockholm för att ringa i börsklockan och starta handeln i bolagets
aktier på First North-listan. Aktien kommer att handlas under kortnamnet JDT.

JonDeTech, den svenska tillverkaren av en av världens minsta IR-sensorer, har nyligen genomfört en
nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen fulltecknades och tillför nu JonDeTech
30 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
-

Det här är en stor dag för oss alla på JonDeTech och vi ser givetvis mycket positivt på en framtid som
noterat bolag. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i
bolagets utveckling. Noteringen kommer dels att ge ökad synlighet för vårt bolag och därmed
underlätta för vår fortsatta tillväxt på marknaden, säger Robert Ekström, VD för JonDeTech.

JonDeTechs affärsstrategi är inriktad på tillväxt. Nu kommer Bolaget fortsätta sitt
kommersialiseringsarbete, anställa ett flertal kompetenser, investera i högvolymsproduktion samt
utveckla produktionsprocessen och kundapplikationer.
Med den huvudsakliga forskningen och utvecklingen genomförd fokuserar JonDeTech nu på att öka
antalet kundprojekt1 och anställa fler ingenjörer och säljare, vilket möjliggör en snabbare omvandling från
kundprojekt till designvinster inom JonDeTechs kärnområden.
JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöde
(kroppstemperatur och fastigheter) samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan
JonDeTech uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling.
1

Ett kundprojekt avser ett gemensamt projekt mellan JonDeTech och en kund. Projektet involverar resurser från båda parter med
målet att integrera JonDeTechs sensor i deras produkt, en så kallad designvinst.

JonDeTechs sensorer är väldigt små och tunna (tjocklek 0,17 mm) jämfört med konventionella sensorer,
vilket gör att de till en låg kostnad kan integreras i många olika produkter.
JonDeTech vänder sig i första hand till internationella kunder, som utvecklar applikationer inom
konsumentelektronik och Internet of Things.
För ytterligare information kontakta:
Robert Ekström, VD
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, 08-545 013 30.

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 Stockholm. Läs mer på http://www.jondetech.se/
eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

