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OptiCept startar utvärdering för rosor i 
Storbritannien. 
 
OptiCept kommer att under september starta oberoende tester på hållbarhet i 

Storbritannien som en förberedelse för lansering tillsammans med MM 

Flowers. 

 

OptiCept tecknade i juni 2020 ett utvärderingsavtal med MM Flowers. 

Coronasituationen har skapat förseningar men nästa steg under september. 

 

Det kommer att göras behandlingar på plats hos MM Flowers i Huntingdon och 

dessa kommer att utvärderas av den oberoende organisationen Apex i syfte att få en 

officiell rapport som kan användas över hela världen. 

Testerna kommer att pågå under 12 veckor och målet är att resultaten bland annat 

kommer att öppna dörrarna till den stora engelska dagligvarumarknaden med 

aktörer som t.ex. Marks & Spencer och Tesco. 

 

OptiCept kommer i början av september att installera en Frejamaskin hos MM 

Flowers i Huntingdon norr om London och testerna kommer att göras på MM 

Flowers rosor från Kenya. 
 

Det är mycket glädjande att vi äntligen kan ta nästa steg med MM Flowers. Det är 

ett år senare än planerat, men vi kan ju inte påverka Coronasituationen. Vi räknar 

med att rapporten från Apex ska snabba upp fortsatt lansering” säger Ulf Hagman, 

styrelseordförande i OptiCept Technologies. 

 

Colum Donnelly, Technical Director of MM Flowers reiterated the potential for the 

trials, “Prolonging life is a consistent goal in the cut flower sector and any 

technology that can help deliver that goal, will always be well appreciated by the 

consumer” 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Ulf Hagman, Styrelseordförande 
+46 733 63 63 80 
ulf.hagman@opticept.se 
 
eller 
 
Johan Möllerström, VD 
+46 768 86 81 78  
Johan.mollerstrom@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 23 augusti 2021. 
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