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OPTICEPT SÄKRAR FINANSIERING FÖR FORTSATT 
TILLVÄXT
Modelio Equity AB (publ) ställer ut en kreditram om 55 MSEK till OptiCept 
Technologies AB. Syftet med krediten är att skapa utrymme för tillväxt. OptiCept är 
just nu i en tillväxtfas och behöver bland annat producera ett antal maskiner för att 
möta den förväntade efterfrågan.

Kreditramen om totalt 55 MSEK betalas ut av Modelio till OptiCept i trancher. En första tranch om 
totalt 25 MSEK ska betalas ut senast den 15 augusti 2022. Därefter ska OptiCept kunna kalla på 
kreditramens återstående volym (upp till 30 MSEK) i ytterligare tre trancher om 10 MSEK vardera 
från och med den 15 oktober 2022.

Kreditramen löper till, och ska vara fullt återbetald senast 15 augusti 2023. OptiCept äger rätt att 
återbetala hela eller delar av Kreditramen i förtid.

På kreditramen utgår 5 % i uppläggningsavgift. Därtill utgår månatlig ränta på skuld från 
kreditramen med 1,5 % per påbörjad månad. Modelio har rätt, men ingen skyldighet, att kvitta 
delar av eller hela den utestående fordran mot aktier under kreditramens löptid till en 
konverteringskurs per aktie motsvarande 10 % rabatt av det volymviktade genomsnittspriset 
(VWAP) för Opticepts aktie under de 15 handelsdagar som föregår kallelse till konvertering.

”I den fas vi nu befinner oss i är en kreditram ett bra upplägg både för bolaget och aktieägarna. 
Bolaget kan i lugn och ro fokusera på kommersialisering av vår teknologi och inte tappa fart i vårt 
arbete för tillväxt. Säger Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies.
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Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med 
högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart 
ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, 
förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos 
slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre 
produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 
 
Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi 
upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. 
OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi 
som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 
 
Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser 
Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller  certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-18 12:20 CEST.
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