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OPTICEPT TECHNOLOGIES TILLSÄTTER NY VD
OptiCept Technologies VD Johan Möllerström har valt att avgå som VD från och med 
bolagsstämman 25 maj 2022. Ny VD blir Thomas Lundqvist som för närvarande sitter 
med i ledningsgruppen som Head of Sales (CSO).

Johan Möllerström har varit VD för ArcAroma och nu OptiCept i 5,5 år och har under årens gång 
förändrat bolagens inriktning från biogas till livsmedel, från frysprocesser till snittblommor och 
från innovation till kommersiella framgångar.

Thomas Lundqvist med gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen och bolag som Ecolean och 
JBT Foodtech rekryterades i början av 2022 och vi såg tidigt hans potential.

”Var sak har sin tid och att lämna över stafettpinnen gör jag med största förtroende till Thomas. 
Jag vill tacka alla medarbetare, aktieägare, kunder och samarbetspartners som jag kommit i 
kontakt med under dessa år som VD”. Säger Johan Möllerström, VD, OptiCept Technologies.

“Det känns mycket inspirerande att få tillträda i rollen som VD för OptiCept. Jag är övertygad om 
att vi står inför en spännande framtid. Under min tid här har jag sett ett bolag med otrolig 
potential. Vi befinner oss i en fas där vi accelererar försäljningen. Vi har så klart ett betydande 
arbete framför oss, den utmaningen ser jag framemot”, säger OptiCept Technologies tillträdande 
VD, Thomas Lundqvist.

“Johan har varit en mycket inspirerande ledare som hela tiden fört bolaget framåt, hans insatser 
har gjort stor skillnad. Med sin bakgrund inom internationella säljprocesser i livsmedelsindustrin 
är Thomas väl förberedd att ta OpiCept in i framtiden. Att Thomas kommer in med mycket 
energi, entusiasm och erfarenhet har vi redan noterat.” säger, Ulf Hagman styrelseordförande.

Johan Möllerström har 12 månaders uppsägningstid och kommer under denna tid vara tillgänglig 
som senior rådgivare. Johan kommer att kvarstå som en av de större ägarna i bolaget.
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Ulf Hagman, Styrelseordförande
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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

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 2022-05-16 15:30 CEST.
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