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OPTICEPT INGÅR KOMMERSIELLT AVTAL 
GÄLLANDE DRYCEPT® MED STEINICKE
OptiCept Technologies har idag ingått ett kommersiellt avtal med det tyska bolaget 
Steinicke för torkning av grönsaker med applikationen dryCEPT®.

Avtalet som sträcker sig över en 3-årsperiod värderas till uppskattningsvis 4 miljoner SEK och 
det samlade värdet inkluderar såväl fast som rörlig avgift.

Steinicke har under föregående månader genomfört ett pilotprojekt med dryCEPT® installerad i 
sin produktionslinje för torkning av morötter. Goda resultat uppnådda under denna period leder 
nu till vidare samarbete och den första kommersiella installationen av dryCEPT®.

”Ytterligare ett stort genombrott för OptiCept, som nu öppnar upp marknaden för torkade 
livsmedel för oss på ett bra sätt. Vi har ett nära och bra samarbete med Steinicke och ser bra 
potential att även utveckla affären på sikt och inkludera andra typer av grödor som ingår i deras 
produktportfölj”, säger Johan Möllerström, VD OptiCept Technologies.

dryCEPT® är en produkt i OptiCepts portfölj baserad på den patenterade CEPT-teknologin som 
förbättrar torkningsprocessen för grönsaker, kryddor och örter. Med teknologin kan 
torkningsprocessen effektiviseras, bättre kvalité uppnås så som färg, arom och smak.

Steinicke är ett familjeägt bolag med fokus på hållbarhet och förser de största varumärken i 
världen med sina produkter.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
+46 768 86 81 78
Johan.mollerstrom@opticept.se
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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 2022-04-29 14:15 CEST.
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