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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2018 

 

FJÄRDE KVARTALET 2018 

➢ Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 (0) TSEK 

➢ Resultatet efter skatt uppgick till -3 718 (-2 350) TSEK 

➢ Resultat per aktie var -0,21 (-0,14) SEK 

➢ Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 280 (-2 797) TSEK 

 

HELÅR 2018 

➢ Nettoomsättningen uppgick till 14 (0) TSEK 

➢ Resultatet efter skatt uppgick till -16 417 (-9 294) TSEK 

➢ Resultat per aktie var -0,95 (-0,60) SEK 

➢ Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 124 (-9 212) TSEK 

➢ Likvida medel uppgick på balansdagen till 31 828 (32 227) TSEK 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET  

➢ Designvinst med kompetenscentret ShortLink i produkt för konsumentmarknaden. Avsikten 

är att JonDeTechs sensor ska användas för närvarodetektion i en produkt som utvecklas av 

ShortLink. Resultatet av prototyptester är att ShortLink valt att gå vidare med JonDeTechs 

sensor. ShortLinks val av sensor innebär att JonDeTech avser att leverera bolagets sensor för 

närvarodetektion i en produkt för ökad kundkomfort som ShortLink utvecklar till sin kund.  

 

➢ Leif Borg har tillträtt som Produktionschef för att leda det dagliga operativa arbetet. Leif är 

utbildad ingenjör med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, 

R&D samt produktion och tillverkning.  Leif har tidigare arbetat som såväl fabriks- och 

produktionschef och verksamhetsutvecklare på företag som Astra Zeneca, Crane Currency 

och Eberspächer.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

➢ Leif Borg som idag är Produktionschef för JonDeTech blir interims-VD från och med 7 januari 

2019, i samband med att VD Robert Ekström lämnar bolaget för ett annat uppdrag.  

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/leif-borg-27501664/
http://www.jondetech.se/
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VD HAR ORDET 

Inledning 

Det sista kvartalet 2018 var händelserikt och organisatoriskt mycket intensivt. Vi har kartlagt kompetenser 

och kompletterat samt skiftat personer på nyckelpositioner. Jag tillträdde en ny roll som COO i mitten av 

november och Anders Stensson tillträdde som ny CFO i mitten av december. Vi påbörjade rekrytering till 

såväl R&D som Produktion på Green House Lab inom verksamheten på KTH. Under Q4 så justerade vi 

inriktning ifrån att ha allt fokus på R&D och utmaningarna där till att ha tre fokusområden. R&D, 

uppbyggnad av en produktionsstruktur samt att se över hur organisationen skall se ut för att möta 

kunder. 

Lokaler 

Vi har arbetat med förberedelserna av en fysisk omlokalisering och nu beslutat oss för att flytta 

huvudkontoret, från Sveavägen till mer ändamålsenliga lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. Vi får i och 

med detta en egen lokal som vi inte behöver dela med andra, fler rum med möjlighet att på ett mer 

rationellt sätt arbeta tvärfunktionellt inom bolaget samt att vi kan hantera externa kundmöten på ett 

bättre sätt.  

Investeringar 

Under kvartalet har vi spenderat en stor mängd kapital på ny processutrustning, detta för att kunna öka 

kapacitet och förbättra arbetsprocessen i verksamheten. Vi påbörjade provkörning av ny utrustning under 

december, denna skapar förutsättningar att kunna hantera tillverkning i större skala. Vi arbetar nu 

systematiskt för att etablera oss som en leverantör till större kunder. 

Strategi kring IP ligger kvar i fokus för företaget. 

Kunder 

Under kvartalet hade vi konstruktiva samtal med ShortLink samt med andra potentiella 

samarbetspartners för att där närma oss ett avtal. De har alla visat stort intresse för sensorns integration i 

deras existerande produkter. När någon eller några av dessa blir en order innebär det att vi når en 

volymmarknad, främst inom områden som konsumentelektronik, men vi för också samtal med aktörer 

inom Internet of Things. Trenden är tydlig, allt pekar på att efterfrågan är fortsatt stark på den delen av 

marknaden där JonDeTech kommer att vara verksam. 

Media 

Det är glädjande att kunna se att JonDeTechs lösningar har fått 

uppmärksamhet i internationell branschmedia. Titta gärna in i vårt pressrum 

för att se vad utländska medier skrivit om JonDeTech. Vi har under kvartalet 

inte varit tillräckligt synliga utanför bolagets interna kanaler och kommer 

därför framöver arbeta med att göra bolaget än mer synligt på externa 

events, samt fortsätta arbeta med att vara så transparenta som möjligt, 

framförallt via vår webb, nyhetsbrev och i sociala medier.  

Med vänlig hälsning, Leif Borg 

https://www.jondetech.se/news/in-the-media/
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Koncernens nettoomsättning för fjärde 

kvartalet uppgick till 2 (0) TSEK. Netto-

omsättningen utgörs av försäljning av 

utvärderingskit och provexemplar i pågående 

kundprojekt.  Rörelsens kostnader för fjärde 

kvartalet ökade med 86 procent till 6 781 (3 

632) TSEK. Ökningen av kostnadsnivån är 

främst relaterad till satsningar på 

marknadsaktiviteter och fler medarbetare 

inom teknik, logistik och försäljning.  

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick 

till -3 775 (-2 350) TSEK och resultatet efter 

skatt uppgick till -3 718 (-2 350) TSEK. Det 

lägre resultatet jämfört med föregående år 

beror på den högre kostnadsnivån enligt ovan.   

Koncernens nettoomsättning för helåret 2018 

uppgick till 14 (0) TSEK. Rörelsens kostnader 

för helåret ökade med 82 procent till 26 267 

(14 422) TSEK. Rörelseresultatet för helåret 

uppgick till -16 474 (-9 294) TSEK och 

resultatet efter skatt uppgick till -16 417 (-9 

294) TSEK.  

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH 

FINANSIELL STÄLLNING 

Aktiverade utvecklingsutgifter (immateriella 

anläggningstillgångar) uppgick på balansdagen 

till 15 932 (5 517) TSEK fördelat på flera 

utvecklingsprojekt avseende produktions-

processen, patent samt potentiella kund-

applikationer. Under perioden har ytterligare 

3 503 (1 379) TSEK investerats i projekten. 

Investeringarna har ökat med 108 procent. 

Under helåret har 11 477 (5 517) TSEK 

investerats i immateriella 

anläggningstillgångar. 

De materiella anläggningstillgångarna uppgick 

på balansdagen till 1 388 (969) TSEK och  

 

 

består främst av instrument och utrustning för 

serieproduktion.  Under perioden har 

ytterligare 585 (96) TSEK investerats i 

materiella tillgångar. Under helåret har 1 054 

(384) TSEK investerats i materiella tillgångar. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

efter förändringar i rörelsekapital under fjärde 

kvartalet uppgick till –3 280 (-2 797) TSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

efter förändringar i rörelsekapital under 

helåret uppgick till -13 124 (-9 212) TSEK.  

Likvida medel på balansdagen uppgick till 31 

828 (32 227) TSEK. Eget kapital uppgick till 47 

145 (38 306) TSEK. Soliditeten var 94 (97) 

procent. 

MODERBOLAGET 

Moderföretagets nettoomsättning för det 

fjärde kvartalet uppgick till 0 TSEK (0) och 

periodens resultat efter skatt uppgick till -3 

717 TSEK (-2 350).  Moderföretagets 

nettoomsättning för helåret uppgick till 0 TSEK 

(0) och resultat efter skatt uppgick till -16 417 

TSEK (-9 292).  Koncernen består av 

JonDeTech Sensors AB (publ) och det helägda 

dotterbolaget JonDeTech Licensing AB (org.nr. 

559052-4525), båda med huvudkontor i 

Stockholm. Med ”JonDeTech” i rapporten 

menas koncernen. Med ”bolaget” i rapporten 

menas moderbolaget JonDeTech Sensors AB 

(publ). Där inget anges i rapporten menas 

koncernen. 

PERSONAL 

Medelantalet anställda under perioden 

uppgick till 10 (7,0). Antalet anställda uppgick 

vid periodens slut till 10 (7). Därutöver har 3 

konsulter med längre kontrakt varit 

engagerade under perioden. 
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AKTIEN OCH OPTIONER 

Första handelsdag på Nasdaq First North 

Stockholm (kortnamn: JDT) var den 25 maj 

2018. Emissionskursen per aktie i erbjudandet 

inför noteringen var 16 kr. Antalet aktieägare 

uppgick på balansdagen till 363 (46). Aktie-

kursen uppgick till 4,1 (-) kr, motsvarande ett 

börsvärde om ca 74,3 (-) Mkr. Totalt antal 

utestående aktier uppgår till 18 121 000. 

Totalt antal utestående teckningsoptioner 

uppgår till 1 265 000. 

ÅRSSTÄMMAN 

JonDeTechs årsstämma 2019 kommer att äga 

rum den 27 maj kl 15:00 i Redeyes lokaler på 

Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm 

Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig 

på JonDeTechs hemsida www.jondetech.se , 

under senare delen av april. 

VINSTDISPOSTION 

JonDeTech strävan är att bygga ett större 

bolag som levererar värde för kunder, 

medarbetare och aktieägare. 

Bolaget är inne i en investeringsfas i 

produktionsprocesser och 

produktionsutrustning för att skapa en 

långsiktig intjäningsförmåga. 

Därav föreslår styrelsen ingen utdelning av 

tillgängliga medel och att årets resultat 

balanseras i ny räkning.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

➢ Designvinst med kompetenscentret 

ShortLink i produkt för konsument-

marknaden. Avsikten är att JonDeTechs 

sensor ska användas för närvarodetektion 

i en produkt som utvecklas av ShortLink.  

➢ Resultatet av prototyptester är att 

ShortLink valt att gå vidare med 

JonDeTechs sensor. ShortLinks val av 

sensor innebär att JonDeTech avser att 

leverera bolagets sensor för närvaro-

detektion i en produkt för ökad kund-

komfort som ShortLink utvecklar till sin 

kund. Syftet för JonDeTech är att landa ett 

kommersiellt avtal för produkten inom en 

snar framtid. JonDeTechs sensors 

indikerar närvaro av en person och 

aktiverar en fjärrkontroll i produkten. 

Produkten förväntas att lanseras under 

första halvåret 2019. ShortLink är ett 

kompetenscenter med fokus på utveckling 

av strömsnål elektronik för trådlös 

kommunikation och portabla produkter.  

➢ Leif Borg har tillträtt som Produktionschef 

för att leda det dagliga operativa arbetet. 

Leif är utbildad ingenjör med lång 

erfarenhet av verksamhetsutveckling, 

organisationsutveckling, R&D samt 

produktion och tillverkning.  Leif har 

tidigare arbetat som såväl fabriks- och 

produktionschef och verksamhets-

utvecklare på företag som Astra Zeneca, 

Crane Currency och Eberspächer. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

PERIODENS UTGÅNG 

➢ Leif Borg som idag är Produktionschef 

för JonDeTech blir interims-VD från och 

med 7 januari 2019, i samband med att VD 

Robert Ekström lämnar bolaget för ett 

annat uppdrag. 

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER 

Michael Olsson, styrelseordförande och större 

aktieägare, är sedan 1 maj anställd och 

ansvarar för Affärsutveckling med en 

månadslön om 70 TSEK, samt tjänstepension 

om 7 procent av bruttolönen. Michael Olsson 

har tidigare varit engagerad som konsult med 

ansvar för Affärsutveckling. För perioden 

januari-april 2018 har han erhållit 410 TSEK i 

ersättning för konsultarbetet. 

Mikael Lindeberg, styrelseledamot och större 

aktieägare, är sedan 2014 anställd som Head 

of R&D and Production med en månadslön om 

http://www.jondetech.se/
https://www.linkedin.com/in/leif-borg-27501664/
http://www.jondetech.se/
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70 TSEK, samt tjänstepension om 7 procent av 

bruttolönen. 

Patrik Lundström, styrelseledamot och större 

aktieägare, har sedan 2015 arbetat som 

konsult för att förbereda JonDeTechs 

planerade investering i högvolymsproduktion 

och därtill hörande logistik. Under 2018 har 

han erhållit 42 TSEK per månad i ersättning för 

konsultarbetet. 

REDOVISNINGS- OCH 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och Bokförings-

nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-

redovisning och koncernredovisning (K3). Med 

perioden menas det kvartal rapporten avser. 

KALENDER 

Delårsrapport Q1, 2019 24 maj 2019 

Bolagsstämman 2019 27 maj 2019 

Delårsrapport Q2, 2019 30 aug 2019 

Delårsrapport Q3, 2019 15 nov 2019 

Bokslutskommuniké 2019 20 feb 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANSKNING 

Denna delårsrapport har inte granskats av 

JonDeTechs revisorer. 

 

Stockholm den 21 februari 2019 

Styrelsen 

 

JonDeTech Sensors AB (publ)  

Org. nr. 556951-8532 

 

För ytterligare information kontakta: 

Leif Borg, VD 

leif.borg@jondetech.se    

+46 (0)73 810 93 10 

 

Michael Olsson, Ordf. 

michael.olsson@jondetech.se 

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, +46 

(0)8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se 

Denna information är sådan som JonDeTech 

Sensors AB (publ) är skyldig att publicera 

enligt MAR, Market Abuse Regulation Act, 

EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 21 februari 2019 kl. 08:45 CET. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
  

 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

  OKT-DEC OKT-DEC HELÅR Helår 

Nettoomsättning 2 0 14 0 

Aktiverat arbete för egen räkning 3 530 1 379 11 477 5 517 

        

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader -3 581 -2 420 -13 737 -9 326 

Personalkostnader -3 200 -1 212 -12 530 -5 096 

        

EBITDA -3 249 -2 253 -14 777 -8 904 

        

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -527 -97 -1 697 -390 

        

Rörelseresultat -3 775 -2 350 -16 474 -9 294 

        

Resultat från finansiella poster 57 0 57 0 

        

Resultat före skatt -3 718 -2 350 -16 417 -9 294 

        

Skatt  0 0 0 0 

        

Periodens resultat -3 718 -2 350 -16 417 -9 294 

        

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,21 -0,14 -0,95 -0,60 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,19 -0,14 -0,88 -0,58 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 18 121 000 16 246 000 17 339 750 15 380 542 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 19 386 000 16 886 000 18 604 750 16 020 542 

Antal aktier vid periodens slut 18 121 000 16 246 000 18 121 000 16 246 000 

Totalt antal aktier efter utspädning 19 386 000 16 886 000 19 386 000 16 886 000 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
TSEK 2018 2018 2017 

  31 DEC 30 SEP 31 DEC 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 15 932 12 702 5 517 

Materiella anläggningstillgångar 1 388 1 029 969 

Summa anläggningstillgångar 17 320 13 731 6 486 

 

      

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar 974 159 818 

Likvida medel 31 828 39 280 32 227 

Summa omsättningstillgångar 32 802 39 440 33 045 

 

      

Summa tillgångar 50 122 53 171 39 531 

 

      

Eget kapital och skulder       

Eget kapital 47 145 50 920 38 306 

Kortfristiga skulder 2 977 2 251 1 225 

 
      

Summa eget kapital och skulder 50 122 53 171 39 531 

 

 
 
 

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 
  

TSEK 2018 2017 2018 2017 
  

OKT-DEC OKT-DEC HELÅR HELÅR 

Ingående balans 50 920 40 656 38 306 2 895 

Periodens resultat -3 718 -2 350 -16 417 -9 294 

Nyemission 0  25 256 44 705 

Inbetalda optionspremier -57 0     

Utgående balans 47 145 38 306 47 145 38 306 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 

TSEK 2018 2017 2018 2017 
  

OKT-DEC OKT-DEC HELÅR HELÅR 

Den löpande verksamheten        

Resultat efter finansiella poster -3 718 -2 350 -16 417 -9 294 

Justering poster som inte ingår i kassaflödet mm 527 94 1 697 386 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital -3 191 -2 256 -14 720 -8 908 

        

Förändringar i rörelsekapital -88 -540 1 596 -304 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 280 -2 797 -13 124 -9 212 

        

Investeringsverksamheten        

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 530 -1 379 -11 477 -5 517 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -585 -96 -1 054 -384 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 115 -1 475 -12 531 -5 901 

        

Finansieringsverksamheten        

Nyemission 0 0 25 256 44 705 

Inbetalda optionspremier -58 0 0   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -58 0 25 256 44 705 

        

PERIODENS KASSAFLÖDE -7 452 -4 272 -399 29 591 

        

Likvida medel vid periodens början 39 280 36 499 32 227 2 636 

Likvida medel vid periodens slut 31 828 32 227 31 828 32 227 
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KONCERNENS NYCKELTAL 

 

 2018 2017 2018 2017 
TSEK OM INGET ANNAT ANGES 

OKT-DEC OKT-DEC HELÅR HELÅR 

Nettoomsättning 2 0 14 0 

Rörelseresultat -3 775 -2 350 -16 474 -9 294 

Resultat efter skatt -3 718 -2 350 -16 417 -9 294 

Likvida medel 31 828 32 227 31 828 32 227 

Eget kapital 47 145 38 306 47 145 38 306 

Balansomslutning 50 122 39 531 50 122 39 531 

Soliditet, % 94% 97% 94% 97% 

Investeringar immat. anläggningstillgångar -3 530 -1 379 -11 477 -5 517 

Investeringar mat. anläggningstillgångar -585 -96 -1 054 -384 

Eget kapital per aktie, SEK 2,60 2,36 2,60 2,36 

Likvida medel per aktie, SEK 1,76 1,98 1,76 1,98 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 18 121 000 16 246 000 17 339 750 15 380 542 

Antal aktier vid periodens slut 18 121 000 16 246 000 18 121 000 16 246 000 

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,21 -0,14 -0,95 -0,60 

Antal anställda vid utgången av perioden 10 7 10 7 

Medelantal anställda 10,00 7,0 10,0 5,6 

         

 

 

 

 

 

 

NYCKELTALSDEFINITIONER 

Soliditet =  Eget kapital på balansdagen dividerat med 

balansomslutningen på balansdagen. 

Eget kapital per aktie =  Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet 

utestående aktier på balansdagen. 

Likvida medel per aktie =  Likvida medel på balansdagen dividerat med antalet 

utestående aktier på balansdagen. 

Resultat per aktie före utspädning =  Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal 

utestående aktier under perioden. 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

  OKT-DEC OKT-DEC HELÅR HELÅR 

Nettoomsättning 0 0 0 0 

Aktiverat arbete för egen räkning 3 530 1 379 11 477 5 517 

        

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader -3 552 -2 420 -13 697 -9 323 

Personalkostnader -3 200 -1 212 -12 530 -5 096 

        

EBITDA -3 221 -2 253 -14 750 -8 902 

        

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -527 -97 -1 697 -390 

 -7 278 -3 730 -27 924 -14 809 

        

Rörelseresultat -3 748 -2 350 -16 447 -9 292 

        

Resultat från finansiella poster 0 0 0 0 

        

Bokslutsdispositioner 31 0 31 0 

        

Resultat före skatt -3 717 -2 350 -16 417 -9 292 

        

Periodens resultat -3 717 -2 350 -16 417 -9 292 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

TSEK 
2018 2018 2017 

  31 DEC 30 SEP 31 DEC 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 15 932 12 702 5 517 

Materiella anläggningstillgångar 1 388 1 029 969 

Finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 

Summa anläggningstillgångar 17 370 13 781 6 536 

       

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar 1 036 152 818 

Likvida medel 31 727 39 136 32 186 

Summa omsättningstillgångar 32 763 39 288 33 004 

       

Summa tillgångar 50 133 53 069 39 540 

       

Eget kapital och skulder       

       

Eget kapital 47 156 50 873 38 317 

Kortfristiga skulder 2 976 2 195 1 222  

      

Summa eget kapital och skulder 50 133 53 069 39 540 
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KORT OM JONDETECH 

JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor 

(IR) för kontaktlös mätning av temperatur och 

värmeflöde samt närvarodetektion. Tack vare 

innovativ nanoteknik kan JonDeTech uppnå 

prestanda likt befintliga IR-sensorer och i 

många fall utan behov av optik eller inkaps-

ling. Det innebär att JonDeTechs sensor är ned 

till en tiondel av storleken av konkurrerande 

sensorer.  

Sensorn är även konstruerad och utvecklad för 

massproduktion, vilket leder till en 

konkurrenskraftig kostnad per sensor. Den 

betydligt lägre produktionskostnaden för 

sensorn i kombination med dess minimala 

storlek öppnar upp för nya applikations-

områden, som smarta telefoner och datorer. 

Den totala marknaden, som JonDeTech 

adresserar, omfattar för närvarande nästan 

fyra miljarder sensorer och förväntas nå mer 

än fem miljarder sensorer 20201. JonDeTechs 

fokus är applikationer med hög volym, i första 

hand inom konsumentelektronik men även för 

industri.  

JonDeTech fokuserar på tre vertikaler i 

marknaden där JonDeTech har investerat och 

avser att investera resurser framöver: 

➢ Konsumentelektronik (mobiltelefoner, 

laddare, datorer, bildskärmar, TV-

apparater etc.)  

➢ Medicinteknik (smarta plåster)  

➢ Internet of Things (Building Information 

Management (”BIM”) och 

närvarodetektering) 

JonDeTech har utvecklat och förfinat sensorn 

och har nu fyra helt funktionella referens-

designer. Tre av dessa har utvecklats för 

JonDeTechs fokusmarknader, bland annat en 

temperatursensor som är integrerad i en 

smart telefon, en närvarosensor integrerad i 

en laptop och en värmeflödessensor för 

                                                           
1 Bolagets egna bedömning av marknadsdata. 

smarta fönster. JonDeTech arbetar även med 

en referensdesign för närvarodetektion till 

kontorslösningar (Internet of Things) och för 

smarta plåster för mätning av faktisk 

kroppstemperatur icke-invasivt i realtid. 

JonDeTech levererar nästa generations IR- och 

värmeflödessensorer - från referensdesign till 

massproduktion. JonDeTech använder en 

produktionsmodell där endast kärnverk-

samheten behålls internt, vilket binder upp 

minimalt med kapital och gör det enkelt och 

kostnadseffektivt att öka produktionsvolymen 

efter kundens behov. JonDeTech behåller och 

äger de väsentliga delarna, men undviker de 

höga kostnaderna för att bygga, driva och 

uppgradera produktionsanläggningar. 

 

 

 


