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OPTICEPT INGÅR AVTAL MED SPIRA BLOMMOR AB 
I SVERIGE – SKA SÄLJA OPTIBOOST BEHANDLADE 
ROSOR I DAGLIGVARUHANDELN
OptiCept Technologies har idag via sin samarbetspartner APH startat ett projekt för 
blindtester med Spira Blommor AB, en av Sveriges ledande aktörer inom 
blomsterhandeln. Inom ramen för projektet ska blommor levereras till en av Sveriges 
ledande dagligvaruhandelskedjor för att analysera resultaten gällande förbättrad 
hållbarhet, ökad försäljning och minskat svinn.

Projektet är planerat att starta från slutet av september och fortlöpa till årsskiftet. Blommorna 
kommer behandlas hos APH i Malmö för att sedan levereras ut i butik.

“Hållbarhet och kvalité är viktigt för oss, vi är förväntansfulla på hur OptiBoost kan bidra till att 
utveckla detta arbete. Vi ser fram emot resultaten”, säger Jonas Kaveryd VD Spira blommor AB.

Spira Blommor levererar idag blommor till ca 800 butiker i Sverige och är en av de största 
blomstergrossisterna i Sverige. Dom är även, via sin moderkoncern, verksamma internationellt 
och levererar blommor till mer än 25 länder i Europa.

” APH, som var först ut med OptiBoost-teknologin i Sverige, är en viktig ambassadör och 
samarbetspartner för OptiBoost. Vi har uppnått mycket bra resultat från liknande projekt, och det 
är glädjande att nu starta upp ytterligare samarbete. Vi tror OptiBoost kommer göra stor skillnad 
även i detta projekt och bidra till ökad hållbarhet, förbättrad kvalité och minskat svinn. ” säger 
Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies.
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Om oss

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. Bolagets 
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information:
OptiCept Technologies officiell hemsida
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