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Amerikansk fond tar position i OptiCept 
Technologies. 

 
Den amerikanska fonden Railroad Ranch köper aktier av Johan Möllerström 

för att ta position i OptiCept Technologies. Railroad Ranch kommer efter 

affären att äga ca 2,7% av aktierna i OptiCept. 

 

Johan Möllerström kommer även efter affären att vara en av OptiCepts 

största ägare med 2,6% av aktierna. 

 

Johan Möllerström säljer även aktier till styrelseordförande Ulf Hagman, 

styrelseledamot Martin Linde samt till Per-Ola Rosenqvist. Affären kommer att 

genomföras den 16/7 2021. 

 

Ulf Hagman köper 90 000 aktier och Martin Linde köper 50 000 aktier. 

 

”Jag är mycket glad över att få in en långsiktig och stark ägare i form av Railroad 

Ranch Capital. De kommer att bidra med viktiga kontakter i vår fortsatta 

expansion. Att vi har ett så stort intresse från mina kollegor i bolaget och styrelsen 

tycker jag är mycket bra och roligt. Att Ulf, Martin och PO kommer att fortsätta 

vara aktiva och stötta bolaget är mycket värdefullt. Jag och min familj är fortsatt 

stora ägare och vi tror väldigt mycket på OptiCept” säger Johan Möllerström 

 

Railroad Ranch Capital kommenterar: “We are excited to partner with OptiCept 

and its management team. The Company has positioned itself to disrupt several 

large, global markets while creating substantial value for customers and 

shareholders. Commercialization efforts are just beginning and we look forward to 

supporting OptiCept's continued success.” 

  

ABOUT RRCM: “Railroad Ranch Capital Management, LP is a Dallas-based 

private investment firm.” 

 

 

 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Möllerström, VD 
+46 768 86 81 78  
Johan.mollerstrom@opticept.se 
 
eller 
Ulf Hagman, Styrelseordförande 
+46 733 63 63 80 
ulf.hagman@opticept.se 
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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 83 00 eller 

certifiedadviser@penser.se 

 

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021. 
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