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OPTICEPT TECHNOLOGIES TAR NÄSTA STEG MED 
FLORES FUNZA - OPTIBOOST SKA INSTALLERAS I 
COLOMBIA
OptiCept Technologies fortsätter samarbetet och utökar avtalet med Flores Funza. En 
OptiBoost® maskin FREJA ska installeras i Colombia. Sedan tidigare har OptiCept 
genomfört tester för behandling av rosor tillsammans med Funza och nu väljer 
parterna att ta nästa steg.

Under 2021 tecknade OptiCept ett utvärderingsavtal med Flores Funza som skickade 
snittblommor till OptiCept i Europa, dessa behandlades och jämfördes med obehandlade. Efter 
positiva testresultat, tas alltså nu nästa steg genom och att en OptiBoost-maskin installeras på 
plats i Colombia.

Under en 6-månaders period kommer först recept testas ut under lokala förutsättningar. Därefter 
kommer behandlade rosor levereras ut via deras befintliga kunder inom dagligvaruhandeln för att 
utvärdera ökad försäljning, minskat svinn och förlängd hållbarhet. Målet är att därefter gå över i 
kommersiellt läge.

Flores Funza är ett ledande företag i Colombias blomsterindustri, de har över 200 hektar 
produktion och odlar många olika typer av blommor som exporteras till ca 25 länder över hela 
världen. Bland annat USA, stora delar av Europa och Asien.

“Vi är mycket nöjda att samarbetet fortsätter utvecklas, det tar tid att driva denna typ av 
processer framåt men resultaten blir precis som vi hoppats. Vi har med oss goda resultat från 
dagligvaruhandeln sedan tidigare, främst från Dagab. Det är också glädjande att vi nu har en 
installation i Colombia, som är en av världens största marknader för växtindustrin. Vi ser stor 
potential i det här avtalet och ser framemot att samarbeta med ännu en ledande producent i 
Sydamerika.” säger, Thomas Lundqvist, 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

För ytterligare information:
OptiCept Technologies officiell hemsida

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 2022-09-08 13:40 CEST.
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