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OptiFreeze AB (publ) 

Org. nr: 556844-3914 

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på 
grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat 
en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar och andra 
plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och 
kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna 
teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela 
världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. 
Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market. 
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Sammanfattning av Q1 – Q4 2018 

Följande sammanfattning avser perioden 2018-01-01 - 2018-12-31 med jämförelseperiod 2017-01-01 - 
2017-12-31 
 
• Omsättningen för perioden uppgår till 1 237 988 SEK (191 345 SEK)  
• Resultatet för perioden uppgår till -6 840 659 SEK (-8 958 852 SEK) 
• Likvida medel uppgick till 6 819 997 SEK (15 660 371 SEK)  
• Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 370 801 SEK (1 428 220 SEK) 
• Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (8 788 203 stycken) 
• Resultat per aktie* -0,69 SEK ( -1,02 SEK) 
• Soliditet 82,7 % (93,8 %) 

 
*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden. 
 

Sammanfattning av Q4 2018 

Följande sammanfattning avser perioden 2018-10-01 - 2018-12-31 med jämförelseperiod 2017-10-01 - 
2017-12-31 
 
• Omsättningen för perioden uppgår till 311 886 SEK (191 345 SEK)  
• Resultatet för perioden uppgår till -1 640 324 SEK (-1 864 393 SEK) 
• Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 151 804 SEK (373 084 SEK) 
• Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 406 025 stycken) 
• Antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken) 
• Resultat per aktie* -0,17 SEK ( -0,20 SEK) 

 
*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden. 
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Kommentarer från VD  

Ett år med tydliga framsteg 
Under 2018 har OptiFreeze tagit ytterligare steg mot en kommersialisering av vår teknologi och produkter. 
Det har gjorts genom en ökad fokusering på försäljning och marknadsföring inom de två affärsområdena 
"OptiFlower" och "OptiDry". I båda segmenten har vi utfört industriella tester på våra kunders anläggningar 
som också delvis finansierats av kunderna. Detta är en mycket positiv utveckling för bolaget och har 
dessutom bidragit med intäkter till OptiFreeze. Som ett resultat av det intensifierade arbetet inom OptiFlower-
segmentet gjorde vi vår första försäljning av OptiCept-linjen till ett multinationellt och ledande 
blomsterföretag. 
 
Fokus under året har varit att genomföra de första försäljningarna och få till framgångsrika möten samt tester 
med kunderna. Detta har resulterat i en organisation med ett mer försäljningsinriktat team. Vårt FoU-team 
har samtidigt arbetat med process- och konceptutveckling i samband med tester hos kunder samt med 
metodutveckling. Vid årsskiftet rekryterades en maskiningenjör med huvuduppgift att ansvara för designen 
av våra produkter och stödja vårt team med huvudsakligen tekniska frågor. Genom ökade säljinsatser är 
OptiFreeze idag välkänt inom blomsterindustrin och delar av livsmedelsindustrin. 
 
 
Fokusområden – OptiFlower and OptiDry  
 
OptiFreeze definierade OptiFlower och OptiDry som bolagets viktigaste affärsområden under 2018. Vi blev 
glatt överraskade av de positiva reaktionerna från kunderna inom OptiFlower-segmentet. Det är uppenbart 
att vi löser ett viktigt problem för blomsterindustrin och att bolagen letat efter en lösning i många år. Inte 
minst plantornas korta livslängd har varit problematisk för branschen.  
 
OptiDry erbjuder stora fördelar när vår teknologi används på torkade grönsaker, örter och frukter. Det är 
exempelvis möjligt att reducera torkningstiden, spara energi och effektivare behålla färska produkters 
kännetecknande egenskaper även i motsvarande torkade.   
 
OptiFlower-segmentet hade en spännande utveckling under 2018 och resultaten var mycket lovande. Ju fler 
tester som utförts, desto bättre resultat har erhållits. Ytterligare kundfördelar har även identifierats, som 
förkortad växtperiod samt förbättrat utseende och rotsystem hos växterna vid försäljningstillfället. Vi har även 
fördjupat samarbetet med en våra kunder som är marknadsledande. Samarbetet har hittills styrts av en 
avsiktsförklaring med avsikt att underteckna ett formellt avtal under första kvartalet 2019.   
 
OptiDry-segmentets genombrott har hittills tagit lite längre tid än förväntat. Främsta orsaken är kundernas 
innehav av säsongsrelaterade produkter och att de helst vill göra flera tester på samma produkter. Ytterligare 
en utmaning inom detta segment är kapaciteten. För de bolag som säljer torkade produkter är 
ingångsvolymerna oftast mycket stora eftersom produkterna är tänkta att torkas (cirka 90 % av volymen 
kondenseras under torkningsprocessen). För att möta kundernas kapacitetsbehov krävs att vi ökar 
kapaciteten på våra egna system. Vi har utfört kundtester med två olika bolag. Ett av dessa fick kännedom 
om OptiFreeze via sin distributör och via denna kontakt har OptiFreeze tecknat en avsiktsförklaring med en 
av de största distributörerna av örter och kryddor i Europa.   
 
OptiFreeze arbetar fortfarande med våra övriga två affärsområden, OptiFreeze och OptiFresh. Arbetet med 
dessa båda affärsområdena minimerades dock under fjolåret. Vi har varit i kontakt med europeiska 
myndigheter för att få klarhet i hur man klassificerar produkter som behandlas med vår teknologi och 
framsteg i frågan har gjorts under 2018. Våra diskussioner och ansträngningar inom området kommer att 
fortsätta och vi räknar med att de kommer att ge resultat under 2019.  
 
OptiFreeze har ett nära och mångårigt samarbete med forskare vid Lunds universitet. Detta viktiga 
samarbete gav oss ytterligare fördjupad kunskap om vår teknologi under 2018. Den starka kopplingen med 
den akademiska forskningen har medfört att OptiFreeze mött stort intresse från både forskare och 
mastersstudenter vid Lunds universitet. 
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Första försäljningen – produktionen av OptiCeptTM Line 
 
En viktig händelse under 2018 var när OptiFreeze fick den första produktordern från ett multinationellt och 
ledande blomsterföretag. OptiFreeze arbetar med flera olika underleverantörer för att producera OptiCept™. 
OptiCeptTM-linjen består av två separata system: Vacuum Infusion (VI) och Pulsed Electric Field (PEF). VI-
systemet (till vänster) och PEF-systemet (till höger) visas i bilderna nedan. 
 
 

  
	
OptiCept-linjen är samtidigt klar för leverans till vår kunds anläggning i Kenya.  
 

Framtiden 
 
Under 2018 har OptiFreeze tagit tydliga och framgångsrika steg framåt när det gäller kommersialisering, 
försäljning och produktion.  Under 2019 ser vi fram emot att göra vår första installation i Kenya, starta nya 
testprogram och fortsätta kommersialiseringen av vår teknologi. Planen är att lansera de behandlade 
sticklingarna i slutet av 2019. Vi kommer även att intensifiera samarbetet med nuvarande kunder och 
genomföra fler OptiFlower-tester med nya kunder. 
 
Pågående projekt med nuvarande kunder i OptiDry-segmentet fortsätter under 2019. Samtidigt har 
potentiella kunder uttryckt önskan att utföra fler tester under 2019 och målsättningen är att förstå deras 
behov till fullo och avsluta projekten med en försäljning.   
 
Vi kommer även att arbeta hårdare för att OptiFresh-segmentet ska bli framgångsrikt under 2019. Vi känner 
oss numera säkrare på att uppnå detta mål efter att ha genomfört våra första försäljningar och därmed fått 
tillgång till referenskunder, vilket är en stor fördel vid förhandlingar med nya kunder. Vi har också fått stor 
erfarenhet under fjolåret som gett oss ökat självförtroende att gå vidare med OptiFresh-segmentet. Fokus blir 
att skapa mer medvetenhet om OptiFreeze hos kunderna, öka antalet affärsmöjligheter och antalet projekt 
med tillväxtpotential inom affärsområdet. 
 
OptiFreezes övergripande mål under 2019 är att öka försäljningen genom att sälja så många installationer 
som möjligt. Potentialen för vår teknologi är enorm och snabbt ökande. Den totala marknaden för sticklingar 
inom blomsterindustrin uppskattas till cirka 250 miljoner Euro och allt fler bolag efterfrågar teknologi som kan 
hjälpa dem att förlänga sticklingarnas livslängd i takt med behovet av en förbättrad logistikkedja inom 
branschen. Med det sagt så kommer vi att ha fullt fokus på OptiFlower-projektet, men många intressanta 
projekt kommer i framtiden.   Detta är en utmanande att göra-lista, men med hårt arbete, tydliga mål och 
kompetenta medarbetare är jag övertygad om att vi kan ta OptiFreeze till nästa nivå 2019. Ser fram emot att 
med stort engagemang fortsätta arbeta tillsammans med er! 
 
 
Lund, 14 februari, 2019 
 
Eda Demir Westman, CEO 
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Resultaträkning i sammandrag, SEK  

   
2018-10-01 –  

2018-12-31 
3 mån 

2017-10-01 –  
2017-12-31 

3 mån 

2018-01-01 –  
2018-12-31 

12 mån 

2017-01-01 – 
 2017-12-31 

12 mån 
Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning 311 886 191 345 1 237 988 191 345 
Aktiverade utgifter 151 804 373 084 1 370 801 1 428 220 
Övriga intäkter -  6 204 37 165 12 283 
Summa intäkter 463 690 570 633 2 645 954 1 631 848 
          
Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter 142 824 -114 494 -121 957 -233 579 
Övriga externa kostnader -945 654 -1 284 686 -4 591 438 -6 502 728 
Personalkostnader -1 134 129 -1 011 762 -4 169 328 -3 498 997 
Avskrivningar -159 513 -20 654 -588 801 -369 487 
Övriga rörelsekostnader -7 543 -2 860 -11 506 -3 048 
Rörelseresultat -1 640 324 -1 863 823 -6 837 076 -8 975 991 
          
Finansnetto - -570 -3 583 17 139 
Resultat före skatt -1 640 324 -1 864 393 -6 840 659 -8 958 852 
Skatt - - - - 
Resultat efter skatt -1 640 324 -1 864 393 -6 840 659 -8 958 852 
          
Resultat per aktie -0,17 -0,20 -0,69 -1,02 

 

Balansräkning i sammandrag, SEK  

  2018-12-31 2017-12-31 
Tillgångar      
Tecknat men ej inbetalt kapital - 341 544 
Balanserade utvecklingsutgifter/Patent 5 876 213 4 190 777 
Inventarier, verktyg och installationer 2 013 497 2 162 298 
Långfristiga fordringar 160 000 160 000 
Varulager m.m. 2 113 479 - 
Kortfristiga fordringar  1 261 956 859 714 
Kassa & bank 6 819 997 15 660 371 
     
Summa tillgångar 18 245 142 23 374 704 
      
Eget kapital och Skulder    
Eget kapital 15 083 343 21 924 002 
     
Kortfristiga skulder 3 161 799 1 450 702 
     
Summa Eget kapital och Skulder 18 245 142 23 374 704 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

   
2018-10-01 – 

2018-12-31 
3 mån    

2017-10-01 – 
2017-12-31 

3 mån    

2018-01-01 – 
2018-12-31 

12 mån    

2017-01-01 – 
2017-12-31 

12 mån 
Resultat från den löpande verksamheten       
Rörelseresultat -1 640 324 -1 863 823 -6 837 076 -8 975 991 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 159 513 20 654 588 801 369 487 
Netto erhållna/betalda räntor  - -570 -3 583 17 139 
Betald skatt - -  - - 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -1 480 811 -1 843 739 -6 251 858 -8 589 365 
     
Förändringar i rörelsekapital     
Förändring av varulager m.m. -2 113 479 -  -2 113 479 -  
Minskning/ökning av rörelsefordringar -26 969 -176 549 -402 242 -135 422 
Minskning/ökning av rörelseskulder 900 532 374 308 1 711 097 242 677 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 720 727 -1 645 980 -7 056 482 -8 482 110 
         
Kassaflöde från investeringsverksamheten -381 158 -459 298 -2 125 436 -2 976 057 
          
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 16 498 255 341 544 16 407 855 
          
Årets kassaflöde -3 101 885 14 392 977 -8 840 374 4 949 688 
Likvida medel vid periodens början 9 921 882 1 267 394 15 660 371 10 710 683 
Likvida medel vid periodens slut 6 819 997 15 660 371 6 819 997 15 660 371 

 

Förändring av Eget kapital 2018-12-31 

   
Aktiekapital 

Fond för 
utvecklings- 

utgifter 
Överkurs-

fond 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl. årets  

resultat 
Summa 

Eget kapital  
Belopp vid årets ingång 2017-01-01 772 200 944 888 18 133 885 -5 717 518 14 133 455 
Disposition enligt årsstämma     -5 717 518 5 717 518 0 
Nyemission 110 314   17 417 396   17 527 710 
Emissionskostnader     -1 920 249   -1 920 249 
Pågående nyemission* 6 440   1 135 498   1 141 938 
Omf bundet och fritt eget kapital   1 428 220   -1 428 220 0 
Årets resultat       -8 958 852 -8 958 852 
UB 2017-12-31 888 954 2 373 108 29 049 012 -10 387 072 21 924 002 
Belopp vid årets ingång 2018-01-01 888 954 2 373 108 29 049 012 -10 387 072 21 924 002 
Disposition enligt årsstämma     -10 387 072 10 387 072 0 
Omf bundet och fritt eget kapital   1 370 801   -1 370 801 0 
Årets resultat       -6 840 659 -6 840 659 
Belopp vid årets utgång 2018-12-31 888 954 3 743 909 18 661 940 -8 211 460 15 083 343 

Utestående aktier uppgår till 9 877 264 stycken. 
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Kommande rapporttillfällen 

  
• Årsredovisning 2018      2019-03-19 
• Årsstämma  2019       2019-04-11 
• Delårsrapport Q1 2019     2019-05-23 
• Halvårsrappport Q2 2019    2019-08-29  
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Verksamheten 

Allmänt om verksamheten  
OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär 
genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan 
förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar och andra plantor. Samma 
teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att 
förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya 
affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen.  
 
Bolaget grundades 2011 av ArcAroma Pure AB (publ), LU Innovation och flertalet forskare på Department of 
Food Technology på Lunds Universitet. Företagets lokaler finns på Kalkstensvägen i Lund där företaget 
bedriver metod- och produktutveckling både självständigt och tillsammans med partners. OptiFreeze är 
resultatet av lång tids forskning på Institute of Food Technology på Lunds Universitet. Företaget har sin bas i 
Lund, Sverige, och aktien handlas på Spotlight Stock Market. 

Väsentliga händelser under Q1-Q4 

 
 
180109 OptiFreeze genomförde fullskaliga industriella tester tillsammans med en ledande europeisk 

producent av torkade kryddor och grönsaker. Testerna genomfördes på kundens anläggning i 
december 2017. Både OptiFreeze och kunden var nöjda med testerna som uppfyllde de 
uppsatta målen. Båda parterna fortsatte dialogen med målet att nå en försäljning/inköp av 
OptiCept. Ett gemensamt projekt påbörjades senare för att möta kundens önskemål. 

 
180309 Under de industriella testerna som påbörjades under 2017 såg OptiFreeze möjliga förbättringar 

på PEF-kammaren. Förbättringarna bestod i möjligheten att kunna hantera ett större urval av 
produkter och samtidigt kunna höja kapaciteten 2 till 4 gånger mer beroende på vilken typ av 
produkt som behandlas. En ny PEF-kammare beställdes senare. 

 
OptiFreeze påbörjade tester tillsammans med en kund inom OptiFlower-segmentet. Det fanns 
ett stort intresse från marknaden på produkter som kan förlänga livslängden på 
blomstersticklingar. 
 

180314 OptiFreezes marknadsföringsfilm lanserades. Filmen är avsedd att användas till sälj- och 
marknadsföringsaktiviteter och i kontakter med nuvarande och potentiella investerare. Filmen 
beskriver processen i detalj med hjälp av animationer såväl som OptiFreezes 
applikationsområden och produktportfölj. 

 
180424  OptiFreeze undertecknade ett avtal tillsammans med en partner inom OptiDry-segmentet att 

genomföra tester i industriell skala med den nya OptiCept PEF-kammaren. Samarbetspartnern 
delfinansierade testerna. 

 
180516  Den nya uppdaterade PEF-kammaren levererades till OptiFreezes lokaler. Avsikten är att 

använda den i tester tillsammans med olika kunder. 
 
180517  OptiFreeze tecknade ett testavtal med ett av Europas största företag inom branschen för 

torkade örter och kryddor. En av företagets underleverantörer involveras i testerna, som 
delfinansieras av kunden. 

 
180524 OptiFreeze undertecknar ett testavtal med ytterligare en globalt ledande leverantör av 

blomstersticklingar. Testerna finansieras delvis av kunden. Avsikten är att validera OptiFreezes 
metod på olika sticklingar och fortsätta till den kommersiella fasen. 

 
180601  Den andra testomgången slutförs tillsammans med en kund inom segmentet OptiDry. Det 

bevisas att systemet klarar av att hantera 1-6 ton hårdstrukturerade produkter per timme. 
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180615  OptiFreeze slutför tester tillsammans med ett ledande blomföretag i syfte att 
validera vår metod och försöka testa andra tillämpningar för blomsticklingar. Testernas 
fokusområde är att undersöka möjligheterna att förlänga blomsticklingarnas livslängd genom att 
kombinera vår behandlingsmetod och nedfrysning. 

 
180706  OptiFreeze utför tester tillsammans med en av branschens största distributörer av torkade örter 

och kryddor samt dennes leverantör. Testresultaten var positiva. Våra behandlade prov klarade 
den initiala sensoriska analysen, och reduktionen i torktid uppgick till 30 %. 

 
180709  Den 5 juli undertecknar OptiFreeze en avsiktsförklaring med en av Europas största distributörer 

av torkade örter och kryddor. Avsikten är att introducera OptiFreeze-tekniken samt att sälja 
processystemet OptiCeptTM till distributörens leverantörer. Enligt avtalet erhåller distributören 
begränsad exklusiv rätt till ett flertal örter på marknaderna i Norden, Beneluxländerna, Baltikum 
samt Storbritannien under en begränsad period. 

 
180709  OptiFreeze undertecknade en avsiktsförklaring tillsammans med ett ledande multinationellt 

företag där avsikten att utveckla och applicera den patenterade OptiCept-teknologin för 
användning i produktion av växtförökningsmaterial definierades. Det slutgiltiga målet med 
samarbetet är att till fullo utveckla och kommersialisera OptiFreeze-teknologin för att förbättra 
växtförökningen i hela blom- och plantindustrin. 

 
180914  OptiFreeze får den första ordern på OptiCept TM från ett ledande multinationellt företag inom 

blomindustrin. 
 
181114  OptiFreeze lämnar en uppskattning att varje produktionslina såld inom OptiFlower-segmentet 

kommer att generera en försäljningsmarginal på mellan 7,5 mkr och 15 mkr räknat över en 
femårsperiod. 

 
181213 OptiFreeze lämnade den 11 december 2018 in en patentansökan rörande en metod för att 

behandla alla typer av växter i syfte att öka växtens livslängd, särskilt gällande sticklingar.  
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Väsentliga händelser efter rapporttidens slut 

Inget att rapportera efter rapporttidens slut. 

Utdelning 

Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret 2018. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd ”K3” (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är detsamma som de som 
tillämpades i Årsredovisningen 2017. För ytterligare information se Årsredovisning 2017.  
 
Föreliggande bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer. 
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 14 februari 2019 
 
Avlämnade av bokslutskommuniké. 
 
 
 
Lund den 14 februari 2019 
 
OptiFreeze AB (publ) Styrelsen 
Eda Demir Westman, VD 
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OptiFreeze AB (publ) 
Adress: Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund 

Telefon: +46 46 - 15 23 00 
E-post: info@optifreeze.se 

Webbplats: www.optifreeze.se 
 


