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OptiFreeze utvärderar nya möjligheter för 

JuiceCEPT® i Polen 

 

OptiFreeze och B&P Engineering har undertecknat avtal om ett gemensamt 
utvärderingssammabete för framställning av äpple och körsbärsjuice på ett mera hållbart och 
effektivt sätt. Utvärderingen startar i juli månad och ska pågå under fem månader  
Det kommer att omfatta juiceCEPT® för extraktion och juiceCEPT®+ för förlängd hållbarhet.  
 
OptiFreeze kommer bidra med bioprocesskunskap, operatörsutbildning och validering av tjänster 
för de bägge applikationerna. B&P betalar i första läget en ersättning om 100 000 kr och har efter 
utvärderingsperiodens slut en option att köpa ut anläggningen till priset av 4,5 milj kr.   
 
Polen har en stark position inom juicetillverkning och B&P Engineering är en av Europas ledande 
tillverkare av maskin- och processutrustning till frukt- och koncentratjuice industrin. B&P 
utvecklar, designar och producerar även teknisk utrustning för områden som, kemi, läkemedel, 
kosmetika, sprit och destilleringsframställning. B&P Engineering är också en väl etablerad 
kontraktsleverantör och partner till flera globala företag.  
Företaget är beläget i Sydvästra Polen, omsätter ca 500 milj kr och har ca 500 anställda.  
 
 
”Vi är mycket glada över samarbetet med ett så etablerat företag som B&P Engineering och ser 
fram emot att utveckla vårt industriella koncept för juice tillsammans med dem. Vi hoppas att 
detta ska vara starten på ett fint samarbete där B&P kan agera återförsäljare eller agent för oss. 
Det händer mycket positiva saker på OptiFreeze för tillfället och vi ser kommande månader an med 
tillförsikt” säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Ulf Hagman, VD 
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se  
Tel: 0733-636380 

Kort om OptiFreeze   
OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att 
förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och 
andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid 
frysning. Den kan även 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 Nasdaq First North 
Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 

eller certifiedadviser@penser.se.  
 

 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PN6mN-5nWIRlNmXJLDoyJHdw9HbmSMPMA4wwbbiu24DlbzSPZJa18VMOLA4Gu4Z6Eftb0z8cGTOBfhet3hGezmCUSTFEWkAjq7PRMRQ61bY9D_YRoepBgmOiLBvxEPO8

