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OPTICEPT INGÅR AVTAL MED GLOBALT 
SKOGSBOLAG FÖR BEHANDLING AV STICKLINGAR 
I BRASILIEN
OptiCept Technologies har idag ingått avtal med Aperam BioEnergia LTDA (”
Aperam”) i Brasilien gällande OptiBoost för behandling av Eukalyptussticklingar. 
Detta är ytterligare ett avtal för OptiCept på den sydamerikanska marknaden 
avseende sticklingar. Teknologin kommer testas under en 5-månadersperiod, för 
vilket Aperam betalar 50 000 euro. För att genomföra testningen krävs att en 
OptiCept Saga-maskin upplåts till Aperam, OptiCepts intäkt för upplåtelsen är inte 
inkluderad i ovan kontraktssumma.

Kostnaden för och leveransen av OptiCepts Saga-maskin avses att hanteras separat i ett avtal 
med Aperams maskinimportör. Installationen i Brasilien påbörjas under november 2022. 
Samarbetet med Aperam syftar till att uppnå förbättrad rotning och överlevnad vid framtagning 
av kommersiella plantor för utplantering. Vid verifierat resultat är parternas avsikt att diskutera 
ett långsiktigt kommersiellt avtal.

Aperam är ett dotterbolag till Aperam South America vilket är ett multinationellt börsnoterat 
bolag med verksamhet i över 40 länder som bland annat tillverkar rostfritt stål och specialstål. 
Företaget är världsledande inom odling av olika varianter av tropiska trädsticklingar och 
producerar årligen ca 30–50 miljoner Eukalyptussticklingar. Man odlar bland annat träden för att 
tillverka kol, som används för stålproduktion.

“Sydamerika en strategiskt viktig marknad för OptiBoost for cuttings och att vi knyter till oss 
ytterligare en världsledande aktör i Aperam är ännu ett steg mot att etablera teknologin 
kommersiellt. OptiCept diskuterar för närvarande med flera skogsbolag i såväl Sydamerika som 
Asien. Vi kan därmed konstaterar att vi etablerat ytterligare en produkt med OptiBoost-
teknologin”,
säger Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies.
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Ulf Hagman, Styrelseordförande
+46 733 63 63 80
ulf.hagman@opticept.se

mailto:ulf.hagman@opticept.se


PRESSMEDDELANDE
31 oktober 2022 22:55:00 CET

      OptiCept Technologies Skiffervägen 12 SE-224 78 Lund opticept.se• • •

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. Bolagets 
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information:
OptiCept Technologies officiell hemsida

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 2022-10-31 22:55 CET.
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