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OPTICEPT TECHNOLOGIES FÖRBEREDER 
LEVERANS AV TVÅ WINECEPT® TILL ITALIEN
OptiCept Technologies har genom sin italienska partner HTS ingått ett avtal med 
Cantine Riunite gällande industriell utvärdering av wineCEPT® under skördesäsongen 
för vin 2022. Avtalet gäller ett tvillingsystem av wineCEPT® ODIN. Målet är att 
förbättra kvaliteten på deras vin och förbättra effektiviteten i deras produktion, 
primärt genom att öka mängden antocyaniner och därmed tillverka ett ännu rödare 
vin. Behandlingens påverkan på smak och arom, vilket också kommer att utvärderas. 
De industriella testerna är planerade att starta från mitten av september.

HTS bekostar och ansvarar för installationen och överser det valideringsprotokoll som mäter 
behandlingens påverkan. Resultaten kommer gemensamt utvärderas efter säsongens slut och 
därefter inleds diskussioner kring ett kommersiellt avtal.

Cantine Riunite & Civ är ett kooperativ med mer än 1700 vinodlare anslutna till sin verksamhet i 
regionen Emilia-Romagna i norra Italien. Deras verksamhet har en lång historia som tog sin 
början redan 1950. Utöver vin av hög kvalité är förnybar energi, organisk produktion och 
teknikutveckling viktiga områden för deras verksamhet.

Därtill kommer ytterligare en wineCEPT® ODIN att levereras för validering på HTS anläggning i 
Marsala, Italien. HTS bekostar detta test och syftet är att göra wineCEPT® helt redo för 
kommersiell lansering i Italien med HTS som exklusiv distributör.

“Det är viktiga steg vi nu tar, när vi närmar oss en kommersiell lansering av wineCEPT®. Italien 
är en viktig marknad för applikationen och vi ser stora möjligheter här. Vår samverkan med HTS 

, har fungerat mycket bra hittills och vi har stora förhoppningar på vårt samarbete framöver”
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
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