I-Tech erhåller order på 36 miljoner kronor från Chugoku Marine
Paints
Mölndal, 30 november 2018 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har erhållit en order uppgående till 36 Mkr på Selektope® från Chugoku Marine
Paints avseende leveranser under 2019. Baserat på genomförda och planerade leveranser under 2018 innebär den nya ordern att CMP når
upp till tidigare minimiåtagande om 50 miljoner kronor, i försäljning fram till och med Q1 2020, redan under 2019.
Leveranser kommer att ske globalt till samtliga nyckelmarknader och avrop sker beroende på rådande efterfrågan från varje region. Ordern avser leveranser
under kalenderåret 2019 och speglar den ökade efterfrågan på Selektope® baserade produkter som CMP ser från existerande och nyvunna kunder inom
nybyggnation liksom underhåll, sk dry-docking. Merparten av efterfrågan riktas mot produkterna SeaFloNeo CF Premium samt SeaGrand Prix 880HS Plus
som är utvecklade för att klara fem års cykler och optimera skrovprestandan hos slutanvändarna.
”Bevisligen har de många positiva indikationerna på den goda prestandan som erbjuds i Selektope®-baserade produkterna skapat en tilltagande
efterfrågan på marknaden. I takt med att besparingspotentialen kan kvantifieras ses den typen av investering som en redare gör genom att välja en
högpresterande antifoulingprodukt innehållande Selektope® som ett viktigt steg mot ökad lönsamhet, minskade utsläpp och reducerad risk för transport
av invasiva arter.”, kommenterar Philip Chaabane, VD för I-Tech AB
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se
Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08:00 CET.
Om I-Tech AB
I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som
fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling
coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera
världens största tillverkare av marin färg som kunder. För ytterligare information se: www.i-tech.se

