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OPTICEPT TECHNOLOGIES BJUDER IN TILL 
KAPITALMARKNADSDAG
OptiCept medverkar på Kapitalmarknadsdag hos Erik Penser Bank AB idag, måndagen den 28 
november kl. 14.00 -16.00. Vi djupdyker i OptiCepts teknologi, marknadsförutsättningar och 
strategier. Medverkar gör såväl OptiCepts ledning som inbjudna kunder. 

Presentationen kommer att sändas live via Youtube på följande länk: https://www.youtube.com
 /watch?v=mPf9juWsMLs

“Vi hälsar alla aktieägare och intressenter varmt välkomna till denna Kapitalmarknadsdag som 
arrangeras med Erik Penser Bank. Syftet är att ge en djupare inblick i våra teknologier och 
marknaden för respektive applikationer vi beslutat är vårt fokus 2023. Jag tror det blir spännande 
och intressant att få fler infallsvinklar på vår teknologi, därför har jag bjudit in såväl medarbetare 
som kunder denna eftermiddag, hjärtligt välkommen”, Thomas Lundqvist, VD, OptiCept 
Technologies. 

Medverkar gör: 
Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies 
Vassilis Smoilis, Sales Director oliveCEPT 
Othmane Aqallal, Managing Director, Atlas Olive Oils 
Fredrik Sundberg, Sales Director OptiBoost 
Adam Muhr, Vice VD, APH Svenska AB 
Henrik Heringslack, CTO, OptiCept Technologies 
Michael Kester, Styrelseledamot, OptiCept Technologies med bakgrund från Syngenta 

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
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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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