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Pressmeddelande 

Lund 9 augusti 2021 

Nästa steg mot kommersialisering av 

wineCEPT®. OptiCept och HTS sluter 

distributionsavtal. 

 
OptiCept och HTS srl sluter distributionsavtal för wineCEPT® med 

tillhörande utvärderingsinstallation på Sicilien 

 
OptiCept Technologies AB och HTS Srl har idag tecknat ett avtal där det italienska bolaget kommer 

att marknadsföra och distribuera produkten wineCEPT® från OptiCept Technologies till 

vinproducenter i Medelhavsområdet. HTS kommer att installera det första wineCEPT®-systemet hos 

Cantine Paolini på Sicilien, för att skapa mervärde till kundens viner genom att förbättra arom, färg 

och stabilitet. Enheten kommer att testas under kommande skördesäsong som börjar september 2021. 

Cantine Paolini är en av Siciliens största vinproducenter med över 3000 hektar vinodling. 

 

HTS är ett välkänt och etablerat bolag som arbetar nära sina kunder och har stor erfarenhet av att 

implementera kvalitets- och innovationsprojekt. Bolaget förser vinproducenter och 

livsmedelsproducenter med lösningar inom hydraulik, mekanik, elektronik och konstruktion. 

 

”HTS ser stor potential i wineCEPT®. Vi har stort förtroende för deras erfarenhet och kompetens, vi 

ser med tillförsikt fram emot ett lyckosamt samarbete. Dessutom har man många väletablerade 

befintliga kunder och en global närvaro med installationer i 18 länder. Vi ser också mycket fram emot 

att göra vår andra installation av wineCEPT® hos slutkund i samarbete med HTS. Cantine Paolini är 

en vinproducent med ett gott rykte och det finns mycket potential i detta projekt. Vi tar fortsatt kliv 

mot att etablera vår teknologi inom ytterligare ett segment”, säger VD för OptiCept Technologies, 

Johan Möllerström.  

 

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 
 

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.  
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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 9 augusti 2021. 
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