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AKTIEÄGARBREV - MARKNADSÖVERSIKT FÖR 
OLIVOLJA
OptiCept Technologies publicerar härmed aktieägarbrev med fokus på olivolja.

Som tidigare kommunicerats sammanställs dessa aktieägarbrev för att ge aktieägare och andra 
intressenter en inblick i hur marknaden ser ut och förutsättningarna för OptiCept.

”Olivoljemarknaden har en fortsatt stor potential för oliveCEPT och vi förväntar oss stark tillväxt. 
Vår teknologi tas emot väldigt positivt av marknaden, oliveCEPT gör stor skillnad för 
olivoljeproducenter. – Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies.

Detta är det tredje av totalt tre aktieägarbrev med temat fokusområden som publiceras. Sedan 
tidigare har ett med fokus på sticklingar och ett med fokus på snittblommor publicerats.

Aktieägarbrevet återfinns i sin helhet som bifogad fil.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lundqvist, VD
+46 73 268 05 70
Thomas.Lundqvist@opticept.se
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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. Bolagets 
Certified Adviser är Erik Penser Bank.
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