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OPTICEPT TECHNOLOGIES TECKNAR AVTAL FÖR 
OLIVECEPT® PÅ VÄRLDENS NÄST STÖRSTA 
MARKNAD FÖR OLIVOLJEPRODUKTION
OptiCept Technologies har tecknat ett utvärderingsavtal med Azienda Agricola 
Mannelli i Italien gällande installation av oliveCEPT® inför skördesäsongen 2022/23. 
Avtalet avser oliveCEPT® modell THOR.

Azienda Agricola Mannelli kommer att installera en oliveCEPT® under kommande skördesäsong 
för att utvärdera förbättringar i processeffektivitet och i produktegenskaper. Bolagen har som 
avsikt att ingå kommersiellt avtal efter utvärderingsperioden förutsatt en lyckad utvärdering. Pris 
vid eventuellt köp av maskinen utgår ifrån listpris 120.000 Euro för maskinmodell THOR. 
Installation beräknas ske i september 2022.

Azienda Agricola Mannelli är ett familjeägt företag som använder både traditionella och 
innovativa produktionslösningar för att optimera sin process och utveckla sina produkter. Bolaget 
säljer och producerar ett flertal produkter bland annat olivolja och vin.   

”En kund som Azienda Agricola Mannelli stärker vår position for oliveCEPT på den stora och 
viktiga italienska marknaden och öppnar även fler möjligheter för andra applikationer. Jag ser 

.” säger Thomas Lundqvist väldigt positivt på detta avtal och ser fram emot kommande säsong
VD, OptiCept Technologies. 
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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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