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OPTICEPT INGÅR AVTAL MED GLOBALT SKOGS-
OCH PAPPERSBOLAG FÖR BEHANDLING AV 
STICKLINGAR
OptiCept Technologies ingår avtal med Klabin S.A i Brasilien gällande OptiBoost för 
behandling av Eukalyptussticklingar. Teknologin kommer användas under en 5-
månadersperiod för vilket kunden betalar 85 000 Euro.

Installationen i Brasilien planeras till mars 2023. Installationen av OptiBoost-systemet syftar till 
att optimera behandlingsrecept för att öka sticklingarnas kvalité och överlevnadsgrad. Klabin S.A 
har för närvarande 23 skogsbruk, 22 i Brasilien och 1 i Argentina. Idag planterar bolaget cirka 
120 miljoner sticklingar årligen, varav 70 miljoner är Eukalyptussticklingar. Kunden har uttryckt 
särskilt intresse att behandla sticklingar från en särskild klon av Eukalyptus som generellt ger 
10% mer pappersmassa men som också är extra svår att rota. Kundens ambition är att helt 
frångå fortplantning via frösådd och på sikt övergå helt till sticklingar samt att testa OptiBoost-
teknologin på sticklingar från andra trädslag. Vid verifierat resultat ingås ett löpande avtal.

“På kort tid har vi fått ett mycket positivt gensvar gällande OptiBoost for cuttings i Sydamerika, 
som är en nyckelmarknad. Nu knyter vi till oss Klabin S.A. Det är den största producent vi hittills 
skrivit avtal med, vilket stärker intäktspotentialen för OptiBoost for cuttings under 2023. Vi ser 
framemot att påbörja samarbetet och har goda förhoppningar om ett långsiktigt engagemang”, 
säger Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies.

Klabin S.A är Brasiliens största producent och exportör av förpackningspapper och hållbara 
lösningar inom pappersförpackningar. Man är idag Brasiliens största återvinnare av papp. 
Bolaget grundades för mer än 120 år sedan och är ett börsnoterat bolag som valts ut att ingå 
Dow Jones Sustainability Index.
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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.

För ytterligare information:
OptiCept Technologies officiell hemsida
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