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OPTICEPT INGÅR PARTNERSKAP MED EN AV 
VÄRLDENS STÖRSTA BLOMSTERODLARE
OptiCept Technologies har idag ingått ett partnerskap med One Flora Group i 
Nederländerna. Under 2023 kommer kommersiella tester genomföras med OptiBoost 
för behandling av snittblommor för bolagets slutkunder. Utöver detta kommer 
OptiCept öppna ett kontor och mindre testcenter i anslutning till One Flora Groups 
faciliteter i Aalsmeer.

One Flora Group, som är ett av de största bolagen inom blomsterindustrin, kommer installera ett 
OptiBoost system för behandling av snittblommor vid deras anläggning i Aalsmeer, 
Nederländerna. Initialt kommer kommersiella tester genomföras med utvalda kunder inom 
detaljhandeln.

“Vi ser stor potential i samarbetet med One Flora Group, vi delar många värderingar vad gäller 
hållbarhet och teknologisk utveckling och ser mycket bra utvecklingsmöjligheter. Att vi etablerar 

”, säger oss med närvaro i Aalsmeer och Nederländerna är också ett viktigt strategisk steg
Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies.

One Flora Group bildades i nuvarande form 2022 genom en sammanslagning av Groenland och 
L&M Group. Koncernen består av 16 bolag som täcker in hela kedjan från odlare, distribution, 
logistik, grossister och återförsäljare. Totalt odlar man årligen 1,6 miljarder snittblommor, 26 
miljoner plantor och hade 2022 en omsättning om 400 miljoner Euro.

"Vi tror starkt på samarbete och att växa tillsammans. One Flora Groups ambition är att skapa 
nästa nivå av blomsterodling och vi tror att detta samarbete kan vara ytterligare ett steg i rätt 
riktning. Vi är glada över att arbeta med OptiBoost och utforska vad vi kan uppnå för att 
förbättra kvalitet och hållbarhet. Det kan vara mycket intressant för både våra 

”, säger Sven Aertssen, Managing Director detaljhandelskunder och för våra blomsterleverantörer
Flowers, One Flora Group.

Aalsmeer är navet för den Europeiska blomsterhandeln med många av världens främsta aktörer 
på plats. Utöver behandlingar för One Flora Group kommer OptiBoost-enheten även kunna 
nyttjas för andra externa kunder, dessutom upprättas ett testcenter med närhet till nederländska 
marknaden och ett kontor för kundbesök.
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Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lundqvist, VD
+46 73 268 05 70
Thomas.Lundqvist@opticept.se

Ulf Hagman, Styrelseordförande
+46 733 63 63 80
ulf.hagman@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
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