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LightLab och Wallenius Water tecknar avtal om fortsatt samarbete med målet
att lansera en produkt 2016


Avtalet medför att LightLab genererar sina första kundintäkter och uppfyller mål för år 2015



Wallenius Water får en exklusiv licens till LightLabs teknologi för att utveckla en redan
definierad produkt och tillämpning inom UV-baserad vattenrening



Mål att lansera en kommersiell produkt under 2016



Kommersiellt genombrott för LightLab vid lansering, då Bolaget erhåller löpande
försäljningsintäkter

Baserat på de positiva resultaten från tidigare samarbete har LightLab tecknat ett licens- och
utvecklingsavtal med Wallenius Water. Avtalet avser en UV-ljuskälla baserad på LightLabs teknik, EEE
Light®, avsedd för en vattenreningsprodukt från Wallenius Water. Enligt avtalet får Wallenius Water en
exklusiv licens att, för en specifik tillämpning, utveckla, tillverka och sälja produkter baserade på
LightLabs teknologi.
Under det närmaste halvåret kommer LightLab att avsätta en avsevärd del av Bolagets
utvecklingsresurser till projektet och för detta erhålla sina första kundintäkter i form av finansiering av
Bolagets utvecklingskostnader under projektets löptid. Förutsatt att utvecklingsprojektet fullföljs enligt
överenskommen plan beräknas dessa intäkter kunna överstiga 5 miljoner kronor.
Förutsatt en fullföljd och lyckad produktlansering, reglerar avtalet även framtida intäkter per såld
enhet och därmed löpande försäljningsintäkter till LightLab. Då produkten kommer att säljas i
Wallenius Waters regi är det svårt för Bolaget att idag uppskatta omfattningen av sådan försäljning.
”Att under 2015 kunna teckna kommersiella avtal som genererar kundintäkter till Bolaget har varit ett
mål vi kommunicerat och det är givetvis glädjande att kunna uppfylla det målet, en viktig milstolpe i
LightLabs utveckling. Vi inom Bolaget ser fram mot det fortsatta samarbetet med Wallenius Water
kring utveckling och tillverkning av UV-ljuskällor och drivelektronik för Wallenius Waters innovativa
vattenreningsprodukter”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab.
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