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AKTIEÄGARBREV THOMAS LUNDQVIST, 
TILLTRÄDANDE VD OPTICEPT TECHNOLOGIES
Hej, aktieägare och intressenter av OptiCept. Mitt namn är Thomas Lundqvist och det 
är med glädje och framförsikt jag skriver mina första ord till er. Från 25 maj axlar jag 
rollen som VD för OptiCept, något jag gör med ödmjukhet och stor förväntan.

Jag har arbetat 22 år i företag som erbjuder processlösningar till den globala livsmedelsindustrin 
och har ett flertal gånger klivit in i bolag som befinner sig i en liknande fas, som den OptiCept nu 
befinner sig i. OptiCept har gjort en resa från innovation till en kommersiell fas där bolaget nu 
står inför nästa steg. Alla bolag går igenom olika stadier och OptiCept kliver in i en global 
acceleration med tillväxt som ledord.

Att fortsätta utveckla våra affärer och att leverera enligt kundernas förväntningar är huvudfokus 
när vi går framåt. I nuläget knyter vi fler och fler kunder till oss och våra teknikplattformar 
efterfrågas för många olika applikationer.

Med min erfarenhet av att bygga erbjudande från ax till limpa med kundnytta och lönsamhet i 
fokus hoppas jag kunna bidra till OptiCepts vidareutveckling. När vi nu sluter avtal inom olika 
applikationer så står bolaget också inför en ny fas där installation, service och tjänsteförsäljning 
blir allt viktigare. Vi kommer att utveckla alla dessa områden för att ge ännu mer värde, till 
kunden, till bolaget och till dess intressenter.

OptiCepts teknologi har stor och skalbar potential, både inom livsmedels och blomsterindustrin. 
Vi verkar på några av världens största marknader och jag ser fortsatt innovation och goda 
möjligheter till genombrott på nya områden i framtiden.

I praktiken driver och utvecklar vi flera affärsområden parallellt, där alla har goda chanser att 
avancera och växa på egen hand. Det i sig är en fantastisk möjlighet och en utmaning. 
Min uppgift framåt blir att hjälpa oss driva affärer, fokusera och utveckla våra erbjudande 
samtidigt som vi bygger en stabil organisation för etablering av vår teknologi i de marknader där 
vi får bäst utväxling för våra aktieägare och kunder.

Vi kommer få tid att lära känna varandra och jag ser fram emot en långsiktig och blomstrande 
relation med er, våra ägare.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla de kompetenta, drivna och positiva kollegorna jag har på 
OptiCept.

Thomas Lundqvist, Tillträdande VD OptiCept Technologies
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Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande
+46 733 63 63 80
ulf.hagman@opticept.se

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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