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OPTICEPT TECHNOLOGIES OCH MM FLOWERS TAR 
NÄSTA STEG I SITT SAMARBETE
Efter avslutad utvärderingsperiod väljer MM Flowers och OptiCept att fördjupa 
samarbetet med fokus på behandling av rosor i Storbritannien samt på behandling av 
rosor på plats i Kenya för utvärdering av mer hållbara transportlösningar. De nya 
utvärderingarna kommer att påbörjas under sensommaren och hösten.

2021 ingick OptiCept Technologies ett avtal med MM Flowers, en av Storbritanniens största 
blomdistributörer. Testerna utfördes av APEX i Storbritannien, en oberoende operatör som 
tillhandahåller faciliteter och resurser för tester med mycket strikta och datadrivna 
kvalitetssäkringsprocesser. Nästa steg blir ytterligare finjustering av recepten. Den kommersiella 
fasen kommer att påbörjas när vidare tester är avslutade.

"Vi har en välutvecklad metod för att validera resultaten från den här typen av samarbeten det är 
helt normalt att en utvärderingsperiod tar 18–24 månader. Vi ser fram emot att ytterligare testa 

", säger Mr Colum Donnelly, Technical Director, MM Flowers.och optimera effekten av OptiBoost

"Vi har lärt oss mycket av vårt samarbete och ser en bra utveckling av resultaten. Vi 
implementerar ny teknik hos en av världens största blomsterdistributörer och jag är mycket glad 
över att se vårt samarbete vidareutvecklas. Vi ser med tillförsikt fram emot resultatet senare i 

." Säger Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies.sommar och höst
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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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